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RESUMO 

 
LA ROCCA, V. Atividade antinociceptiva do geraniol: Estudos comportamentais e 
eletrofisiológicos. Tese, 2016. Pós-graduação em Biotecnologia, Rede Nordeste de 
Biotecnologia (RENORBIO) - Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa.  
 
A elevada incidência da dor na população em geral tem incentivado as pesquisas 
entorno desse tema. Produtos oriundos de espécies vegetais têm sido amplamente 
utilizados no tratamento farmacológico de alívio da dor. Estudos recentes têm relatado o 
importante papel dos monoterpenos, princípios ativos encontrados nos óleos essenciais 
de plantas aromáticas, tendo relevante potencial analgésico e anti-inflamatório. O 
geraniol (GER) é um álcool monoterpênico, encontrado no óleo essencial de >160 
espécies vegetais, especialmente do gênero Cymbopogon. Na literatura consultada, 
pesquisas apontam várias propriedades bioquímicas e farmacológicas para o GER: 
antitumoral, antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, de proteção gástrica e 
intestinal, neuroprotetora e antiarrítmica. Neste estudo foi avaliada a atividade 
antinociceptiva do GER, ainda não relatada, mediante modelos animais 
comportamentais e eletrofisiológicos in vitro. Foram utilizados camundongos machos e 
fêmeas Swiss adultos. Inicialmente, foi investigada a toxicidade aguda do GER 
mediante cálculo da dose letal 50 (DL50) pela via intraperitoneal (i.p.) (=199,9 mg/kg) e 
oral (v.o.) (>1 g/kg). Na triagem psicofarmacológica, após a subministração de doses 
únicas de GER (i.p. e v.o.) foram observadas alterações comportamentais que indicaram 
perfil depressor do sistema nervoso central (SNC) e/ou periférico (SNP), e relevante 
efeito antinociceptivo do geraniol. Portanto, foram realizados testes comportamentais de 
avaliação de propriedade antinociceptiva mais específicos. O GER (12,5; 25 e 50 mg/kg 
i.p. e 50 ou 200 mg/kg v.o.) reduziu (p<0,001) o número de contorções abdominais 
induzidas por injeção i.p. de ácido acético, quando comparado com o controle. O 
antagonista opióide naloxona (5 mg/kg) administrado pela via subcutânea (s.c.) em 
camundongos, subsequentemente tratados com GER (25 mg/kg i.p.), não reverteu sua 
atividade antinociceptiva. O GER (12,5; 25 e 50 mg/kg i.p.) reduziu (p<0,001) o tempo 
de lambida da pata na segunda fase (15-30 min, fase inflamatória) do teste da formalina. 
Também, no teste do glutamato houve redução (p<0,01) do tempo de lambida da pata 
quando administrado GER 50 mg/kg i.p. Em uma etapa subsequente, investigou-se o 
efeito do GER sobre a excitabilidade de fibras nervosas periféricas, mediante registro 
extracelular em nervo ciático de camundongo. O GER apresentou efeito depressor do 
potencial de ação composto (PAC), o qual foi parcialmente revertido após lavagem 
durante o período de recuperação. O GER bloqueou as componentes do PAC, de 
maneira dependente da concentração e do tempo de exposição à droga: 1 mM aos 120 
min para a primeira componente (fibras Aγ e Aβ) e 0,6 mM aos 90 min para a segunda 
(fibras Aγ e Aδ). Foi calculada para o GER, a concentração que induz 50% de inibição 
da amplitude pico-a-pico do PAC (CI50), sendo igual a 0,48±0,04 mM. A velocidade de 
condução também, foi reduzida pela exposição ao GER, a partir da concentração de 0,3 
mM para a 1ª componente [46,18±2,60 m/s para 36,04±1,60 m/s; p<0,05 (n=7)] e para a 
2ª componente [18,37±1,31 m/s para 12,71±0,56 m/s; p<0,001 (n=7)]. Em conclusão, os 
resultados obtidos mostram que o GER tem atividade antinociceptiva, principalmente na 
dor relacionada à inflamação. A participação da via opióide no seu mecanismo de ação é 
pouco provável, mas a modulação da neurotransmissão glutamatérgica de maneira 
dependente da dose é um mecanismo possível. Sua atividade antinociceptiva tambèm, 
está relacionada à redução da excitabilidade neuronal periférica, primeiramente de 
fibras mais finas como Aδ, ligadas diretamente à condução da dor. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Monoterpenos, Dor, Propriedade antinociceptiva, Potencial de 

ação composto, Nervo ciático. 
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ABSTRACT 

 

LA ROCCA, V. Antinociceptive activity of geraniol: behavioral and 
electrophysiological studies. Thesis, 2016. Pós-graduação em Biotecnologia, Rede 
Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) - Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
João Pessoa. 

The high incidence of pain in the general population has encouraged research about this 
theme. Products derived from plant species have been widely used in the 
pharmacological treatment of pain relief. Recent studies have reported the important 
role of monoterpenes, active compounds found in the essential oils of aromatic plants, 
having relevant analgesic and anti-inflammatory potential. The geraniol (GER) is a 
monoterpenic alcohol, found in >160 essential oil of plant species, especially 
Cymbopogon gender. In the literature consulted, several biochemical and 
pharmacological properties are shown of GER: antitumor, antimicrobial, anti-
inflammatory, antioxidant, gastric and intestinal protector, neuroprotective and 
antiarrhythmic. In this study was evaluated the antinociceptive activity of GER, not yet 
reported, by animal behavioral and electrophysiological in vitro models. Male and 
female adult Swiss mice were used. Initially the acute toxicity of GER was investigated 
by calculating the lethal dose 50 (LD50) by intraperitoneal (i.p.) (= 199.9 mg/kg) and 
oral (p.o.) (> 1 g/kg). In psychopharmacological screening, after the administration of 
single doses of GER (i.p. and p.o.), behavioral changes were observed indicating a 
depressant profile on the central nervous system (CNS) and/or peripheral nervous 
system (SNP), and relevant antinociceptive effect of geraniol. Therefore, more specific 
antinociceptive property evaluation tests were performed. The GER (12.5, 25 or 50 
mg/kg i.p. and 50 or 200 mg/kg p.o.) decreased (p<0.001) the number of abdominal 
contractions induced by i.p. injection of acetic acid, when compared with the control. 
The opioid antagonist naloxone (5 mg/kg) administered subcutaneously (s.c.) in mice, 
subsequently treated with GER (25 mg/kg i.p.), did not reverse its antinociceptive 
activity. The GER (12.5, 25 and 50 mg/kg i.p.) reduced (p<0.001) paw licking time in 
the second phase (15-30 min, inflammatory phase) of the formalin test. Also, in the 
glutamate test was reduced (p<0.01) paw licking time when GER 50 mg/kg i.p. 
administered. In a subsequent step, it was investigated the effect of GER on the 
excitability of peripheral nerve fibers through extracellular recording in the sciatic nerve 
in mice. The GER presented depressant effect of the compound action potential (CAP), 
which was reversed after washing and recovery period. The GER blocked components 
of the CAP concentration-dependent manner and exposure time to the drug: 1 mM after 
120 min for the first component (Aγ and Aβ fibers) and 0.6 mM after 90 min for the 
second (Aγ and Aδ fibers). The concentration, which induces 50% inhibition of the 
peak-to-peak amplitude of the PAC (IC50) for the GER was calculated, being equal to 
0.48±0.04 mM. The conduction velocity was also reduced by exposure to GER from the 
0.3 mM concentration, for the 1

st
 component [46.18±2.60 m/s to 36.04±1.60 m/s; 

p<0.05 (n=7)] and the 2
nd

 component [18.37±1.31 m/s to 12.71±0.56 m/s; p<0.001 
(n=7)]. In conclusion, the results obtained show that GER has antinociceptive activity, 
mainly in pain related to inflammation. Participation of the opioid pathway in its 
mechanism of action is unlikely, but the modulation of glutamatergic neurotransmission 
in a dose-dependent manner is a possible mechanism. Its antinociceptive activity is also 
related to the reduction in peripheral neuronal excitability, firstly in thinner fibers Aδ, 
which are directly connected to the conduction pain. 
 

KEYWORDS: Monoterpenes, Pain, Antinociceptive propriety, Compound action 
potential, Sciatic nerve. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A elevada incidência da dor na população em geral, seja nas pessoas que 

procuram os consultórios médicos ou em pacientes hospitalizados, tem incentivado o 

estudo entorno dessa problemática. A dor causa uma condição de sofrimento, que pode 

comprometer de modo significativo a qualidade de vida, com graves consequências 

psicossociais e econômicas. Deve-se considerar também, que frequentemente, a dor 

representa o sintoma predominante em uma grande variedade de enfermidades 

(BARROS, 2007). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda para uma correta 

abordagem no tratamento farmacológico da dor, o uso de uma escada analgésica que se 

baseia essencialmente na intensidade, persistência e agravamento, além de investigar a 

origem e características da dor. Divide os medicamentos analgésicos em três degraus 

distintos, e sugere a utilização inicial de fármacos não opióides para o controle da dor 

com intensidade leve ou moderada, seguindo-se os opióides de menor potência e os 

opióides mais potentes, concomitante ou não a fármacos adjuvantes. Os analgésicos e 

anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) encontram-se entre os medicamentos mais 

prescritos no mundo inteiro, utilizados principalmente no tratamento da dor, inflamação 

e edema, como também, nas osteoartrites, artrite reumatoide e distúrbios músculo-

esqueléticos, mas não proporcionam uma analgesia satisfatória nas dores de maior 

intensidade, além de provocar efeitos colaterais principalmente no aparelho 

gastrointestinal e complicações renais (BATLOUNI, 2010). Os fármacos opióides são 

considerados atualmente os analgésicos mais potentes para controlar estados de dor 

intensa, mas podem causar efeitos colaterais como sonolência, fadiga, prisão de ventre, 

náusea, vômito, vasodilatação ocasionando pressão aumentada no cérebro, depressão 

respiratória e também, alterações mentais como confusão, perda de memória, 

alucinações, convulsões e dependência (HOSKIN, HANKS, 1991; KOPF, PATEL, 

2009). 

Portanto, apesar de disponibilizar de uma vasta variedade de tratamentos 

farmacológicos no alívio da dor, também, destaca-se o aparecimento de efeitos 

colaterais e indesejados mais ou menos graves, relacionados com o uso da maioria dos 

fármacos analgésico e/ou anti-inflamatórios convencionais, bem como em alguns casos, 

a falta de responsividade ao tratamento.  
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O elevado e frequente uso de fármacos para o tratamento da dor faz com que o 

estudo de substâncias com potencial analgésico, por parte de pesquisadores acadêmicos 

e de indústrias farmacêuticas, seja extremamente importante e prioritário. O intuito 

principal é descobrir novos agentes farmacológicos, que apresentem eficácia igual ou 

maior daqueles atualmente disponíveis, mas com menos efeitos indesejados e também, 

que possam representar uma alternativa terapêutica, contribuindo, enfim, com o 

melhoramento da qualidade de vida da população acometida por processos dolorosos 

(SOUZA, 2011). 

Nos estudos de revisão conduzidos por Newman e Cragg (2012) durante 30 

anos, de 1981 a 2010, foi evidenciado que produtos naturais e/ou derivados continuam a 

desempenhar um papel altamente significativo na descoberta e no processo de 

desenvolvimento de novas drogas. No tratamento de distúrbios da dor têm sido 

amplamente utilizadas em todo o mundo, desde os tempos remotos, substâncias de 

ocorrência natural, especialmente aquelas derivadas a partir de plantas superiores. 

Historicamente, o uso de extratos e/ou compostos de Papaver somniferum L., Cannabis 

sativa L., e dos gêneros Capsicum e Salix são exemplos da grande contribuição de 

plantas superiores para o desenvolvimento de drogas clinicamente relevantes para o 

tratamento da dor (ALMEIDA, NAVARRO, BARBOSA-FILHO, 2001; CALIXTO et 

al., 2001; McCURDY, SCULLY, 2005).  

Devido principalmente à rica biodiversidade, o Brasil avança no processo de 

desenvolvimento de programas e projetos com plantas medicinais nativas e 

desenvolvimento de estudos sobre produtos naturais, visando o fortalecimento do país 

na área e exploração racional da flora (BRASIL, 2006; ALVES, 2013). Considerando 

também, que a cultura brasileira já consagrou há séculos o uso de plantas no tratamento 

de doenças as mais diversas, vislumbram-se nos derivados de plantas medicinais a 

grande possibilidade de descoberta e desenvolvimento de compostos promissores 

validando cientificamente seu potencial farmacológico, ou até mesmo de assegurar a 

não existência de riscos à saúde, por fim, causando um impacto cultural positivo além 

de difundir conhecimento importante sobre as mesmas (YUNES, PEDROSA, 

CECHINEL-FILHO, 2001; SIMÕES, SCHENKEL, 2002; BRASIL, 2006). 

Especificamente, o perfil antinociceptivo de muitos terpenóides, constituintes químicos 

de espécies de plantas utilizadas na medicina popular, tem sido amplamente estudado 
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(McCURDY, SCULLY, 2005; GUIMARÃES, QUINTANS, QUINTANS-JÚNIOR, 

2013; GUIMARÃES, SERAFINI, QUINTANS-JÚNIOR, 2014). Na revisão feita por 

Sousa (2011) estão resumidos os resultados de pesquisas sobre avaliação de atividade 

analgésica de constituintes de óleos essenciais em diferentes modelos de nocicepção.  

Entre os compostos selecionados, 62,8% eram monoterpenos, mostrando um 

interessante e promissor potencial terapêutico dessa categoria de compostos. 

O geraniol é um álcool monoterpênico, encontrado no óleo essencial de mais de 

160 espécies vegetais especialmente do gênero Cymbopogon (BURDOCK, 2010). 

Extratos e óleos essenciais derivados de plantas aromáticas muito comuns, 

inclusive no Brasil, como a palmarosa (Cymbopogon martinii Roxb), a citronela ceilão 

(Cymbopogon nardus L.), a citronela de Java (Cymbopogon winterianus Jowitt), o 

capim-limão (Cymbopogon citratus Stapf), cuja composição química apresenta o 

geraniol entre os princípios ativos predominantes, foram estudados em modelos 

comportamentais animais, demostrando atividade antinociceptiva, anti-inflamatória, 

além de efeitos ansiolíticos e sedativos a nível do sistema nervoso central (VIANA et 

al., 2000; RAO et al., 2005; BLANCO et al., 2009; LEITE  et al., 2011; SANTOS et 

al., 2015).  

Em vista dessas considerações, justificou-se a relevância do nosso trabalho, 

finalizado ao estudo psicofarmacológico e antinociceptivo do geraniol, utilizando 

modelos animais comportamentais e estudos eletrofisiológicos in vitro, na tentativa de 

avaliar seu potencial analgésico e contribuir a propor uma válida alternativa terapêutica 

no alívio da dor. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1.  Dor e nocicepção 

Em 1986, a “International Association for the Study of Pain”, cunhou uma 

definição, atualmente válida, para dor, sendo como “uma experiência sensorial e 

emocional desagradável associada com danos reais ou potenciais em tecidos, ou assim 

percepcionada como dano” (KOPF, PATEL, 2009). De acordo com Teixeira (2001) a 

dor é uma experiência complexa e a percepção dela é uma interpretação individual, que 

depende do contexto psicológico e social em que é provocada. Envolve dois 

componentes principais: o sensorial e o motivacional. O primeiro corresponde ao 

mecanismo neurofisiológico que discrimina o estímulo doloroso em relação ao tempo, 

espaço e intensidade e permite a transmissão e interpretação do estímulo nocivo; o 

segundo, denominado também, de componente aversivo-cognitivo, que atribui emoções 

à experiência dolorosa, sendo responsável pelas respostas comportamentais à dor 

(MELZACK, 1975; ALMEIDA, ROIZENBLATT, TUFIK, 2004).  

A dor, classificada como aguda, é um mecanismo de demarcação de limites para 

o organismo, e de aviso sobre a ocorrência de estímulos lesivos provenientes do meio 

externo ou do próprio organismo. Esse tipo de dor representa um recurso primordial 

contra danos físicos iminentes, e desencadeia um conjunto de reações de adaptação, de 

ordem psicológica, autonômica e motora, com o intuito de afastar o organismo da causa 

da agressão, preservando-o, bem como levando-o ao repouso ou a uma postura mais 

propícia visando favorecer a recuperação do dano já existente. No entanto, quando a dor 

passa a se repetir ou sustentar-se por período prolongado, deixa de apresentar vantagens 

biológicas e passa a causar sofrimento, sendo classificada como dor crônica (WOOLF et 

al., 1999; NAIME, 2013).  

A importância dessa função protetora e da experiência sensorial-emocional 

correspondente exigiu da natureza o desenvolvimento de todo um sistema sensorial 

próprio para veicular as informações dolorosas. O aspecto sensorial da dor está 

associado ao processo de transmissão do impulso doloroso o qual é denominado de 

nocicepção (MILLAN et al., 1999; SMITH, HOPTON, CHAMBERS, 1999). A 

nocicepção ocorre por ativação fisiológica persistente de uma subpopulação de fibras 

nervosas periféricas, chamadas nociceptores, distribuídos em todos os tecidos, com 
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exceção do tecido nervoso do eixo cérebro-espinhal, embora estejam presentes nos 

vasos sanguíneos cerebrais e nas meninges que circundam o sistema nervoso central 

(SNC) (CASELLA, TAGLIETTI, 1996; LENT, 2010). Há nociceptores para diferentes 

tipos de estímulos: mecânicos, térmicos e químicos. Os nociceptores estão localizados 

nas terminações livres das fibras nervosas aferentes, cujos corpos celulares estão 

localizados nos gânglios da raiz dorsal (GRD) para o corpo e o gânglio trigeminal para 

o rosto. Essas fibras nervosas têm um ramo axonal periférico e um central que inervam, 

respectivamente o órgão-alvo e a medula espinhal transmitindo seus sinais através dos 

nervos espinhais até a medula, onde ativam grande número de neurônios internunciais 

de segunda ordem e neurônios de projeção da medula, ou através dos ramos do trigêmeo 

em direção ao tronco encefálico (BASBAUM et al., 2009).  

O primeiro passo na sequência dos eventos que originam o fenômeno doloroso é 

a sensibilização, que se refere aos mecanismos pelos quais os estímulos nociceptivos 

sensibilizam os nociceptores (sensibilização periférica) e os impulsos nociceptivos, por 

sua vez, sensibilizam as sinapses (sensibilização central) (CASTRO, 2007). Os 

nociceptores estão ativados apenas quando a intensidade do estímulo atinge a gama 

nociva, o que sugere que possuem propriedades biofísicas e moleculares que lhes 

permitam detectar seletivamente e responder a estímulos potencialmente prejudiciais 

(BASBAUM et al., 2009). Alguns desses receptores são ativados exclusivamente por 

estímulos nóxicos (nociceptivos específicos) e outros por estímulos de baixa intensidade 

(neurônios de larga faixa dinâmica ou multirreceptivos). Uma característica comum 

desses receptores é que não exibem acomodação e, além disso, apresentam facilitação e 

intensificação da sensibilidade quando estimulados continuamente (CASELLA, 

TAGLIETTI, 1996). 

Uma vez ativados, os nociceptores transmitem as informações dolorosas para a 

medula espinhal através das fibras sensoriais aferentes, que podem ser classificadas 

(Fig. 1), de acordo com estrutura, diâmetro, velocidade de condução e sensibilidade a 

estímulos específicos, em essencialmente três tipos: 1) fibras Aβ, que são fibras 

mielinizadas com diâmetro maior que 10 μm, velocidade de condução de 30-100 m/s e 

que respondem à estimulação tátil, toque leve ou estímulos inócuos proveniente de pele, 

músculos e articulações; 2) fibras Aδ, que são mielinizadas e de diâmetro médio de 2-6 

μm, com velocidade de condução intermediária de 12-30 m/s, sendo sensíveis a 

estímulo mecânico intenso, calor intenso e lesão; e 3) fibras C, que são amielínicas e de 
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diâmetro pequeno variando de 0,4-1,2 μm, velocidade de condução de 0,5-2 m/s, estas 

fibras são definidas polimodais, já que respondem a estímulos térmicos, mecânicos e 

químicos (MILLAN et al., 1999; JULIUS, BASBAUM, 2001). As fibras aferentes 

possuem a capacidade de transmitir estímulos dolorosos em diferentes velocidades: 

quanto maior o diâmetro, maior é a velocidade de condução nervosa. As fibras Aδ são 

responsáveis pela condução da assim chamada “primeira dor ou dor rápida” que se 

caracteriza por ser rápida, aguda e pontual, enquanto as fibras C transmitem a “segunda 

dor ou dor lenta”, sendo esta atrasada, difusa e fraca. As fibras Aδ são classificadas em 

dois subtipos, as fibras Aδ de tipo I que respondem a temperatura em torno de 53 ºC, 

são insensíveis a capsaicina e possuem resposta mediada pelo homólogo do receptor 

vanilóide 1 (VRL-1), e as fibras Aδ tipo II, que são sensíveis a temperatura em torno de 

43 ºC, a capsaicina e ativam, via receptor vanilóide 1 (VR1), canais catiônicos não-

seletivos permeáveis ao cálcio (MILLAN, 1999; JULIUS, BASBAUM, 2001; ROCHA 

et al., 2007) 

 

Figura 1. Classificação das fibras nervosas aferentes primárias. 

Fonte: Adaptado de Julius & Basbaum (2001). 

 

O corno dorsal da medula espinhal é uma estrutura dividida em lâminas aonde as 

fibras nervosas aferentes primárias chegam de maneira altamente organizada. As fibras 
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mielinizadas Aδ se projetam principalmente nas lâminas I e V, as fibras Aβ terminam 

em lâminas profundas (III, IV, e V) e as fibras C, não mielinizadas, projetam-se mais 

superficialmente para as lâminas I e II (BASBAUM, JESSELL, 2000). 

Um dano tissular (lesão ou induzido por inflamação) ativa os nociceptores locais 

mediante substâncias algiogênicas liberadas no ambiente, como acetilcolina, 

bradicinina, histamina, serotonina, e substâncias irritantes como as prostaglandinas 

(PGs) que potenciam a ação das primeiras, também, leucotrieno, fator de ativação 

plaquetário, radicais ácidos, íons potássio, tromboxano (TXA), interleucinas (ILs), fator 

de necrose tumoral (TNFα), fator de crescimento neuronal (NGF) e monofosfato cíclico 

de adenosina (AMPc)  (Fig. 2). A bradicinina, a prostaglandina E2 (PGE2), o fator de 

crescimento neuronal (NGF) e as ILs, parecem exercer papel fundamental na 

nocicepção periférica. A prostaglandina e a bradicinina causam alterações em receptores 

específicos (TRPV1) acoplados a canais iônicos dependente de ligante via ativação do 

AMPc, e das proteínas quinases A (PKA) e C (PKC), reduzindo o tempo de pós-

hiperpolarização da membrana neural, ou seja, causando redução do limiar de excitação 

para disparo da fibra nervosa. As fibras adrenérgicas aumentam a sensibilidade das 

fibras nociceptivas à ação da bradicinina, potencializam o vasoespasmo e o espasmo 

muscular, e os reflexos que proporcionam liberação de radicais ácidos (ROCHA et al., 

2007).   

Em seguida, desencadeia-se o processo de inflamação neurogênica, que envolve 

uma função eferente do nociceptor com liberação de neurotransmissores na periferia, 

em particular com transporte anterógrado de substância P e do peptídeo relacionado 

com o gene da calcitonina (CGRP), que induzem vasodilatação e extravasamento 

plasmático nos terminais periféricos. Também, ocorre a ativação de muitas células não 

neuronais, incluindo neutrófilos e mastócitos, que por sua vez contribuem para fornecer 

elementos adicionais na manutenção e na expansão do processo inflamatório para o 

campo receptivo das fibras nervosas adjacentes à área lesada (JULIUS, BASBAUM, 

2001; ROCHA et al., 2007; LENT, 2010). Essa área torna-se mais sensível 

(hiperalgesia) porque as fibras nervosas Aδ e C são sensibilizadas, ou seja, são menos 

refratarias, devido à aproximação do potencial de repouso de membrana ao limiar de 

excitação para a deflagração do potencial de ação, e isso faz com que qualquer estímulo 

normalmente inócuo passe a provocar dor (LENT, 2010). 
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Figura 2. Resposta nociceptiva a mediadores inflamatórios liberados no local do dano tissular. 
Fonte: Julius & Basbaum (2001). 

 

Uma vez ativados os nociceptores, desencadeia-se outro processo, a transdução, 

que é a capacidade de transformar os estímulos nociceptivos em impulsos nociceptivos, 

ou seja, em potenciais elétricos de ação que são conduzidos das fibras nervosas 

periféricas para o sistema nervoso central. Quando o estímulo é suficientemente forte 

para superar o potencial limiar de excitação da membrana, proteínas especializadas da 

membrana detectam o estímulo e geram uma alteração na voltagem da membrana dos 

neurônios aferentes primários. Essas alterações na membrana deflagram o potencial de 

ação que se propaga por toda a extensão do axônio até os terminais neuronais no corno 

dorsal da medula espinhal. Chegando ao terminal nervoso aferente primário despolariza 

a membrana por sua ação primeiramente sobre canais de sódio sensíveis a voltagem 

(Nav), os quais, por sua vez, ativam os canais de cálcio sensíveis a voltagem (Cav), 

esses canais se abrem e permitem o influxo de cálcio no neurônio que desencadeia a 

fusão de vesículas com a membrana e a liberação de neurotransmissores na sinapse 

(STAHL, 2010). Diversos neurotransmissores, aminoácidos e neuropeptídios são 

liberados pelos terminais dos neurônios aferentes primários no corno dorsal da medula, 

onde exercem importante papel na modulação da transmissão nociceptiva. Entre tais 

substâncias destacam-se os aminoácidos glutamato e aspartato relacionados com a 

ativação de potenciais excitatórios rápidos pós-sinápticos atuando em receptores 

ionotrópicos para o N-metil-D-aspartato (NMDA) e para o ácido α-amino-3-hidroxi-5-
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metil-4-isoxazol propiônico (AMPA). Outros neurotransmissores e neuropeptídios, 

como, VIP (proteína inibidora da vasopressina), substância P (SP), neurocinina A 

(NKA), neurocinina B (NKB), peptídeo geneticamente relacionado com a calcitonina 

(CGRP), colecistocinina (CCK) e óxido nítrico (NO), atuando sobre específicos 

receptores na medula espinhal, favorecem a propagação do impulso nociceptivo a nível 

central (STAHL, 2010).  

O processo de sensibilização central é devido a estímulos frequentes dos 

neurônios aferentes que geram a somação dos potenciais de ação e consequente 

despolarização pós-sinápticas cumulativa. Depois da ativação de receptores NMDA 

pelo glutamato há remoção do íon magnésio do interior do receptor e o influxo de cálcio 

para a célula, do que resulta a amplificação e o prolongamento da resposta ao impulso 

doloroso. O fenômeno de condução central se deve à interação de dois mediadores 

liberados pelos terminais das fibras aferentes na medula, principalmente o glutamato, 

que age nos receptores NMDA e a substância P que age nos receptores NK-1 e 

recrutamento de outros circuitos sinápticos com expansão de seu campo receptivo. A 

somação temporal de potenciais sinápticos lentos promove alteração nos sistemas de 

segundo mensageiro e fosforilação de receptores. Este mecanismo neuronal pode se 

manifestar no paciente como alodínia e hiperalgesia (CASTRO, 2007; ROCHA et al., 

2007). 

Após sofrer as influências de modulação do corno dorsal alguns impulsos 

nociceptivos são transmitidos aos neurônios aferentes secundários. Alguns passam 

diretamente ou através de interneurônios para as células do corno anterior e anterolateral 

onde estimulam neurônios somatomotores e pré-ganglionares simpáticos, provocando 

resposta nociceptiva segmentar autonômica reflexa. Outros são conduzidos por fibras 

secundarias que decussam a linha média da medula espinhal e ascendem pelos tratos 

espinotalâmicos, fazem projeção para o tálamo e daí ao córtex somatossensorial. O 

tálamo está envolvido na recepção, integração e transferência do potencial nociceptivo. 

Esta via leva informações sobre a intensidade e a localização dos estímulos dolorosos, e 

é denominada via discriminativa. Outros neurônios ascendem pelo trato espinobulbar e 

espinomesencefálico e fazem projeção para o núcleo do tronco cerebral e daí para o 

tálamo ou para as estruturas límbicas, e para o córtex insular e cingulado anterior. Estas 

vias transmitem os aspectos emocionais e motivacionais da experiência da dor. Somente 

quando as informações das vias ascendentes (Fig. 3) se combinam, é que se forma a 
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experiência subjetiva de dor (MILLAN, 1999; ALMEIDA, ROIZENBLATT, TUFIK, 

2004; ROCHA et al., 2007; STAHL, 2010).  

 

Figura 3. Principais vias ascendentes da dor. 

Fonte: Basbaum et al., 2009. 

 

 

2.2.  Excitabilidade das fibras nervosas 

 

2.2.1. Potencial de repouso 

Todas as células nervosas apresentam uma diferença de potencial elétrico entre a 

face interna e externa da membrana, conhecido como potencial de repouso, situando-se 

em torno de -60 a -70 mV. Esse valor reflete a separação de cargas nos meios intra e 

extracelular, mantida pela natureza semipermeável da membrana celular. De fato, as 

membranas celulares permitem a passagem de apenas algumas substâncias como Na⁺, 

K⁺, Cl⁻, Ca⁺⁺, proteínas e glicose. Os canais iônicos, que são estruturas proteicas 

integrais na bicamada lipídica permitem aos íons permear a membrana celular de 

maneira seletiva e específica, de modo que, há canais para cátions, como o sódio, 

potássio, cálcio e para ânions, como o cloro. Existem dois tipos de canais iônicos, os 

chamados canais abertos ou de vazamento, que permitem a difusão passiva dos íons 

segundo o gradiente de concentração e a permeabilidade da membrana aos íons, 
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exercendo um papel fundamental no estabelecimento do potencial de repouso da 

membrana. O outro tipo é representado pelos canais controlados por comportas, esses 

respondem apenas a estímulos, que podem ser químicos (canais dependentes de 

ligantes), mecânicos e térmicos (canais sensíveis a estiramento ou calor) ou elétricos 

(canais dependentes de voltagem) (LENT, 2010).  

Em repouso, o meio extracelular (MEC) tem maior concentração de sódio e 

cloro, enquanto o meio intracelular (MIC) tem maior concentração de potássio e aníons 

orgânicos (Tab. 1) (KRUEGER-BECK et al., 2011). 

 

Tabela 1. Concentração de íons sódio, potássio e cloro no meio intracelular (MIC) e extracelular 

(MEC). A concentração dos íons foi obtida em estudos eletrofisiológicos com axônio gigante de lula. 

 

[Íons] 

 

MIC 

 

MEC 

 

mM             mEq/L mM          mEq/L 

 

[Na
+
] 50                 10 440            142 

[K
+
] 400               140 20                 4 

[Cl
−
] 52                  4 560            103 

 

Fonte: Adaptado de Schmidt et al., 1979 

 

Essa diferença de concentração dá origem ao gradiente químico que fornece a 

energia potencial de membrana (Vm) para o movimento iônico do compartimento mais 

concentrado para o menos concentrado, com a tendência, portanto, a igualar a 

concentração de cada íon aos dois lados da membrana criando um gradiente elétrico. 

Trata-se de um equilíbrio dinâmico mantido também, pela bomba Na
+
/K

+
 ATPase, que 

é um transportador ativo que possibilita a exteriorização de três íons Na
+
 em troca de 

dois íons K
+
 levados ao interior do neurônio (GUYTON, HALL, 2006). Contudo, o que 

se observa é uma diferença de energia potencial eletroquímica apenas nas superfícies da 

membrana, aonde vão se formando aglomerados de carga positiva no lado externo e de 

carga negativa no lado interno (LENT, 2010). A energia potencial eletroquímica que 

assim se cria entre as duas faces da membrana pode ser calculada por meio da equação 

de Goldman-Hodgkin-Katz. Nas células de mamíferos, Na
+
, K

+
 e Cl

-
 são os três íons 

que mais influenciam o potencial de membrana em repouso, portanto na sua forma geral 

esta equação pode ser descrita da seguinte forma: 
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sendo Vm o potencial de membrana em repouso, R a constante universal dos 

gases (8,314 J/mol K), T a temperatura em Kelvin = 293 (20 °C), F a constante de 

Faraday estipulada em 96.485 C/mol, PX a permeabilidade da membrana para cada íon, 

[X]out e [X]in correspondem respectivamente à concentração externa e interna em mol de 

cada íon. O potencial da membrana em repouso corresponde, portanto, ao equilíbrio dos 

potenciais eletroquímicos dos íons que atravessam a membrana e terá um valor mais 

próximo ao potencial de equilíbrio do íon que a membrana for mais permeável (WEI, 

1969; KRUEGER-BECK et al., 2011).  

 

2.2.2. Potencial de ação 

Quando um estímulo apropriado atinge o limiar de excitação da membrana, 

dispara o que se define potencial de ação (PA). Os canais iônicos sofrem alterações 

conformacionais que permitem a abertura, modificando a permeabilidade da membrana 

aos íons e por consequência o potencial eletroquímico. O PA é caracterizado por uma 

primeira fase de despolarização, ou seja, o potencial de membrana sofre inversão de 

polaridade. Em uma fase subsequente o potencial volta ao valor inicial (potencial de 

repouso), seguida por um curto período de maior negatividade em relação ao valor de 

repouso, denominada de hiperpolarização, e enfim, é restaurado novamente o potencial 

de repouso (LENT, 2010). As alterações de permeabilidade aos íons Na
+
 e K

+
 são os 

principais responsáveis pela transmissão de sinais nos nervos. De fato, a despolarização 

ocorre principalmente por um rápido influxo de Na
+
 no interior da célula nervosa, 

devido à ativação de canais de sódio sensível a voltagem (Nav), fenômeno que leva o 

potencial de membrana a aproximar-se rapidamente de zero e tornar-se positivo em 

aproximadamente 30 a 40 mV (idealmente tende a igualar o potencial de equilíbrio do 

sódio: ENa ≈ 45 mV ). A fase de repolarização é caraterizada pela inativação dos canais 

Nav, que leva a extinguir o influxo de Na
+
 e abertura de canais iônicos dependentes de 

voltagem para o potássio (Kv), que se abrem um pouco depois que os de sódio. A saída 
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de K
+
 restaura a polaridade da membrana. Contudo, os canais de sódio têm uma cinética 

rápida de abertura e de inativação do canal, diferentemente dos canais de potássio, que 

apresentam uma cinética mais lenta e não são inativados tão rapidamente, portanto, a 

tendência é igualar o potencial de equilíbrio do potássio: EK= - 85 mV, e por isso, o 

potencial torna-se mais negativo do que no potencial de repouso (hiperpolarização 

póstuma). Para restabelecer o potencial de repouso entra em ação a bomba Na
+
/ K

+ 

ATPase, que restaura as concentrações iônicas iniciais (CASELLA, TAGLIETTI, 1996; 

GUYTON, HALL, 2006). 

O (PA) ocorre muito rapidamente, tudo acontece em um milissegundo e 

representa o meio de comunicação entre os neurônios ou de um neurônio com células de 

outros tecidos. Quando um potencial de ação surge, a membrana da zona de disparo fica 

com polaridade oposta das regiões adjacentes em repouso. As correntes de Na
+
 geram 

correntes locais dentro do axônio que despolarizam as regiões vizinhas até o limiar, 

provocando também um PA. A repetição desse processo causa um aparente 

deslocamento do potencial de ação, mas na verdade não é o PA que se propaga ao longo 

do axônio, mas trata se de novos PAs que são produzidos em cada segmento vizinho da 

membrana do axônio para longe da área estimulada (WEI, 1969; GUYTON, HALL, 

2006).   

Nos experimentos dos pesquisadores britânicos, Hodgkin e Huxley, 

comtemplados com o premio Nobel de fisiologia e medicina em 1963, um axônio 

gigante, removido da lula, foi utilizado para o registro dos fenômenos elétricos 

transmembranares. Pesquisas subsequentes desenvolveram novas técnicas de registro 

eletrofisiológico e identificaram os canais de Na
+
 e K

+
, mediante bloqueio seletivo dos 

canais de Na
+
 com tetrodotoxina (TTX) ou com o íon tetraetilamônio (TEA) que 

bloqueia seletivamente os canais de K
+
, quando aplicados no interior da fibra nervosa 

(PICCOLINO, 1998; GUYTON, HALL, 2006; LENT, 2010). 

 

2.2.3. Potencial de ação composto (PAC) 

Quando se registra o potencial de ação em um nervo, isto é dito composto 

(PAC), porque representa a suma dos PAs das células nervosas individuais, que 

dispararam quase que simultaneamente. O potencial de ação de uma célula nervosa é do 

tipo “tudo ou nada”, ou seja, uma vez que foi atingido o limiar de excitação, se gera o 



La Rocca, V. Fundamentação Teórica 

 

16 
 

PA e o processo de despolarização trafega por toda a membrana da fibra nervosa sem 

atenuação. Além disso, quando se aplica um estímulo de intensidade superior ao 

estimulo limiar excitatório o tamanho e a forma não se alteram (BERNE et al., 2004; 

GUYTON, HALL, 2006). Diversamente acontece com o PAC, que é graduado, porque 

sua resposta varia com a amplitude do estímulo. Essa condição apresenta-se pelo fato 

que, os nervos são constituídos por população de axônios de diâmetro, estrutura e 

distribuição diferentes. Consequentemente, os potenciais de ação são propagados com 

diferente velocidade em cada fibra nervosa que constitui o nervo. As fibras mais 

próximas à superfície do nervo respondem a estímulos mais baixos, enquanto fibras 

mais profundas necessitam de estímulos maiores. O diâmetro das fibras nervosas 

também influi sobre a excitabilidade neural. De maneira que, maior é o diâmetro da 

fibra, menor será a resistência à condução e, portanto, de menor intensidade será o 

estímulo necessário para que disparem os potenciais de ação. Os nervos periféricos são 

formados de diverso diâmetro, sendo alguns mielinizados e outros não. As fibras 

nervosas mielinizadas apresentam um envoltório lipídico altamente isolante com pontos 

de interrupção chamados de nodos de Ranvier, onde a membrana está exposta. Nessas 

fibras a condução nervosa ocorre de maneira saltatória, por meio da despolarização dos 

nódulos de Ranvier, aumentando a velocidade de condução. Por outro lado, as fibras 

amielinizadas estão desprovidas da bainha de mielina e a condução nervosa nessas 

fibras é mais lenta. Assim, estímulo de baixo limiar excita apenas as fibras de diâmetros 

maiores, mielinizadas e mais próximas à superfície do nervo, e à medida que 

aumentarmos o estímulo são recrutadas fibras menores, amielinizadas e mais afastadas 

da superfície. Em certo estímulo, denominado estímulo maximal, todas as fibras terão 

sido estimuladas e qualquer aumento no estímulo não aumentará mais a resposta 

(DAWSON, 1956; BERNE et al., 2004; LENT, 2010). 

Quando registrado em um nervo de longo comprimento e com estímulo 

maximal, o PAC mostra várias ondas no traçado de registro, denominadas de 

componentes (Fig. 4), isso porque os PAs das variadas fibras atingem os eletrodos de 

registro em tempos diferentes. Assim, a primeira componente que aparece no traçado 

reflete a suma dos PAs das fibras rápidas com diâmetro maior, em quanto as outras 

componentes representam o somatório das fibras cada vez mais lentas, com diâmetros 

menores (JUNGE, 1977 apud SILVA-ALVES, 2014).  
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Figura 4. Potencial de ação composto de nervo misto. As componentes do PAC (A, B e C) refletem o 

somatório dos potenciais de ação de grupos de fibras nervosas similares, em termos de diâmetro e 

estrutura. 
Fonte: Silva-Alves, 2014.  

 

2.3.  Mecanismos de modulação/inibição da dor e significância terapêutica 

Em 1965, Melzack e Wall publicaram um importante trabalho propondo uma 

nova teoria segundo a qual a penetração dos impulsos dolorosos no SNC seria regulada 

por neurônios e circuitos nervosos existentes na substância gelatinosa das colunas 

posteriores da medula, que agiria como um “portão”, impedindo ou permitindo a 

entrada de impulsos dolorosos (MELZACK, WALL, 1965; MACHADO, 2004). 

De fato, estudos posteriores confirmaram que a transmissão dos estímulos 

nocivos através da medula espinhal, que tradicionalmente era considerada como simples 

estação intermediária para os impulsos sensoriais, não é um processo passivo. Existe 

uma complexa rede de convergência e somação de influências excitatórias e inibitórias 

que interagindo entre elas a nível pré e post-sinápticos determinam as mensagens que 

atingirão o córtex cerebral e, portanto, a medula permite não somente a recepção e 

transmissão dos impulsos sensoriais como também, um elevado grau de modulação 

central da resposta dolorosa (MELZACK, 1996; ROCHA et al., 2007). 

Portanto, existem vias de condução da dor que favorecem a transmissão do 

estímulo doloroso da periferia ao SNC, mas também há mecanismos analgésicos 

endógenos, ou seja, circuitos neuronais conectados às vias nociceptivas, que modulam, 

ou bloqueiam, a passagem das informações da dor em sua trajetória ascendente em 

direção ao córtex cerebral. Assim como também, existem vias descendentes 

moduladoras da dor que se originam no córtex somestésico e no hipotálamo, 
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projetando-se na área cinzenta periaquedutal, daí a diferentes núcleos bulbares e por sua 

vez ao corno dorsal da medula (LENT, 2010).  

Do ponto de vista terapêutico, tais observações apontam múltiplos alvos para o 

desenvolvimento de novas droga analgésicas destinadas ao alívio da sensação dolorosa, 

com benefício terapêutico mais específico e menores efeitos secundários indesejados 

(MILLAN, 2002). 

Entre as vias inibidoras da dor, a via opióide é aquela que mais foi pesquisada e 

permitiu avanços nas elucidações dos mecanismos de drogas analgésicas. Estudos 

demonstram que o efeito analgésico dos opióides é devido à sua propriedade em inibir, 

de maneira direta, a transmissão ascendente das informações nociceptivas provenientes 

do corno dorsal da medula espinhal e ativar os circuitos de controle da dor que descem 

do mesencéfalo pelo bulbo ventromedial rostral e chegam ao corno dorsal da medula 

espinhal. Os peptídeos opióides endógenos e seus receptores são encontrados em todos 

esses circuitos descendentes da dor, essas substâncias ligam-se aos seus receptores, 

tanto no sistema nervoso central como em outros tecidos. Os tipos de receptores 

opióides são μ (mu) dividido em 2 subclasses μ 1 e μ 2, κ (kappa) e δ (delta). Diferem 

entre si por diferente afinidade aos ligantes opióides endógenos e também às drogas 

opióides exógenas. Todos eles são acoplados a proteína G inibitória (Gi) e inibem a 

adenilato ciclase, reduzindo assim o conteúdo intracelular de monofosfato cíclico de 

adenosina (AMPc) (GOZZANI, 1994; VITOR et al., 2008). 

Didaticamente é possível classificar os fármacos analgésicos em dois grandes 

grupos: os opióides e os não-opióides. Os fármacos opióides, sendo a morfina o 

arquétipo de referência, continuam sendo os analgésicos mais potentes, mas por causa 

dos graves efeitos colaterais que podem provocar, como depressão ventilatória, náusea, 

sedação, disfunção cognitiva e tolerância, seu uso é limitado apenas a alguns quadros 

clínicos dolorosos, como dor oncológica, dor  pré e pós-operatória, além de ter 

discordância a respeito de sua eficácia em relação, por exemplo, às dores de origem 

neuropáticas (HOSKIN, HANKS, 1991; DUARTE, 2005). Os anti-inflamatórios não 

esteroidais (AINEs), o paracetamol e os analgésicos adjuvantes constituem o grupo dos 

analgésicos não opióides. Os AINEs são os analgésicos mais frequentemente utilizados 

nos quadros dolorosos, principalmente nas alterações musculoesqueléticas. Esses 

fármacos atuam inibindo a ciclo-oxigenase (COX), enzima que converte o ácido 

araquidônico em prostanoides, tais como as prostaglandinas. Duas formas de COX são 
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bem caracterizadas, uma forma constitutiva (COX-1) que é normalmente expressa em 

tecidos como o estômago e os rins e desempenha um papel fisiológico na manutenção 

da integridade dos tecidos, e uma forma que é induzida por mediadores inflamatórios 

(COX-2) e desempenha um papel significativo na dor e inflamação. O efeito analgésico 

destes fármacos deve-se à inibição da isoforma COX-2, sendo mais eficazes em doenças 

inflamatórias, mas infelizmente não proporcionam uma analgesia satisfatória nas dores 

de maior intensidade e nas dores neuropáticas. Também, podem causar graves efeitos 

adversos gastrointestinais, renais e distúrbios na função plaquetária, relacionados 

principalmente à inibição da COX-1. Por outro lado, a inibição seletiva da COX-2 pode 

induzir desequilíbrio nos prostanoides hemostáticos aumentando o risco de trombose e 

de eventos vasculares (CASHMAN, 1996).  

O paracetamol tem uma equivalente potencia analgésica a dos AINEs, embora 

não parece ter um efeito importante perifericamente, sua ação parece ser principalmente 

central. Apesar de ser um dos analgésicos mais utilizados a nível mundial, o seu 

mecanismo de ação está pouco elucidado. Uma provável interferência na cascada da 

síntese de prostaglandinas foi proposta, mas é razoável supor que, este efeito é diferente 

do observado com os AINEs, principalmente por não apresentar, o paracetamol, ação 

anti-inflamatória significante. Mecanismos de ação alternativos propostos incluem a 

inibição da via L-arginina- óxido nítrico (NO) mediada pela substância P ou N-metil-D-

aspartato (NMDA), ou ainda o reforço das vias serotoninérgicas descendentes 

inibitórias da dor. Em doses terapêuticas, não origina efeitos gastrointestinais adversos, 

mas pode causar falência hepática dose dependente (RIBEIRO, SCHMIDT, SCHMIDT, 

2002; ANDERSON, 2008; BATLOUNI, 2010).  

Os analgésicos adjuvantes constituem um grupo heterogêneo de medicamentos, 

cuja ação principal não seria analgesia, mas que em circunstâncias especiais funcionam 

como analgésicos ou otimizam a analgesia de outros fármacos. Os mais frequentemente 

usados em dor crônica não oncológica são os antidepressivos, os anticonvulsivantes, 

ansiolíticos e antipsicóticos.  

Duas importantes vias inibitórias são representadas pela via descendente 

espinhal da noradrenalina, que se origina no locus coeruleus (LC) e pela via 

serotonérgica, que se origina no núcleo da rafe magna da medula rostroventromedial e 

dos núcleos serotonérgicos inferiores. Os neurônios noradrenérgicos descendentes 

inibem a liberação de neurotransmissores dos aferentes primários através dos 



La Rocca, V. Fundamentação Teórica 

 

20 
 

adrenoceptores α2 inibitórios, explicando porque drogas agonistas α2, como a clonidina, 

podem ser uteis para aliviar a dor em alguns pacientes. A serotonina inibe os terminais 

aferentes primários por receptores 5-HT1B/D pós-sinápticos, que são acoplados a 

proteína G e influenciam indiretamente os canais iônicos, hiperpolarizando o terminal 

nervoso e inibindo a liberação de neurotransmissores nociceptivos. Por outro lado, a 

serotonina liberada nos neurônios aferentes primários em determinadas áreas do corpo 

dorsal age através dos receptores 5-HT3 excitatórios, estimulando a liberação de 

neurotransmissor. Essa dupla ação da serotonina, explica porque duas classes de 

fármacos usados em transtornos ansiosos e depressivos têm efeitos diferentes na 

inibição da dor. De fato, fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRS) que aumentam unicamente os níveis de serotonina, não são consistentemente 

uteis no tratamento da dor, enquanto os inibidores da recaptação da serotonina e 

noradrenalina (IRSN), com ação tanto sobre a serotonina tanto sobre a noradrenalina, 

foram comprovados como sendo eficazes em diversos estados de dor neuropática, 

incluindo dor neuropática periférica diabética e fibromialgia (OKUSE, 2007; STAHL, 

2010).  

Outros fármacos adjuvantes, quais os ansiolíticos benzodiazepínicos, que atuam 

sobre os receptores inibitórios para o ácido γ- aminobutírico (GABA A e B), e os 

ligantes α2δ como gabapentina e pregabalina (anticonvulsivantes que bloqueiam canais 

de cálcio sensíveis a voltagem), pode ser visados como tratamentos eficazes em 

múltiplos quadros dolorosos associados a transtornos ansiosos (MILLAN, 2002; 

STAHL, 2010).  

Anestésicos locais são utilizados para diminuir a sensibilidade à dor em regiões 

localizadas do corpo, sem a perda da consciência, como a lidocaína e mexiletina, que 

bloqueiam os canais de sódio sensíveis à voltagem (Nav) impede a propagação do 

impulso nervoso, impedindo por sua vez os canais de cálcio sensíveis à voltagem (Cav) 

de modo que os neurotransmissores não são liberados (FERREIRA, 2006; STAHL, 

2010). Uma variedade de canais de sódio são expressos em neurônios 

somatossensoriais, incluindo os canais sensíveis à tetrodotoxina (TTXs) Nav 1.1, 1.6 e 

1.7, que estão presentes principalmente nas fibras Aδ e os canais resistentes à TTX 

(TTXr) Nav 1.8 e 1.9 que são encontrados especialmente nas fibras C do gânglio da raiz 

dorsal. Estudos em animais têm demonstrado que a hiperexpressão dos Nav 1.7 está 

relacionada com a dor inflamatória. Os canais de tipo Nav são alvos dos medicamentos 
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anestésicos locais, destacando o potencial para o desenvolvimento de analgésicos 

(ROCHA et al., 2007; BASBAUM et al., 2009). A tetradotoxina não tem aplicação 

clínica devido à sua elevada toxicidade, de fato pequenas concentrações (10
-6

- 10
-7

 M) 

impede qualquer atividade das fibras nervosas (CASELLA, TAGLIETTI, 1996).  

O glutamato, como foi descrito anteriormente é um dos principais 

neurotransmissores excitatórios do SNC, atuando principalmente em receptores 

ionotrópicos (iGluRs) [N-metil-d-aspartato NMDA, e não-NMDA, ácido α-amino-3-

hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico (AMPA) e cainato (KA)]. Uma vez ativados, os 

iGluRs permitem o influxo de sódio (Na
+
), efluxo de potássio (K

+
), promovem a 

despolarização da membrana plasmática e/ou o influxo de cálcio (Ca
+2

). Também, é 

capaz de estimular receptores metabotrópicos (mGluRs), acoplados à proteína G e 

induzir a formação de segundos mensageiros como, inositol trifosfato (IP 3), 

diacilglicerol (DAG) e nucleotídeos cíclicos. Os receptores para aminoácidos 

excitatórios estão criticamente envolvidos na transmissão nociceptiva aferente primária, 

tanto no desenvolvimento quanto na manutenção da resposta nociceptiva e inibidores 

desses receptores reduzem a resposta dolorosa (LUTFY et al., 1997; MICHAELIS, 

1998; OZAWA, KAMIYA, TSUZUKI, 1998; KOVACIC, SOMANATHAN, 2010). 

Dois antagonistas do receptor NMDA vêm sendo utilizados por via oral em dores 

crônicas: cetamina, um anestésico dissociativo e dextrometorfan (D-levorfanol) um 

antitussígeno (FISHER, CODERRE, HAGEN, 2000). 

Apesar de disponibilizar de várias ferramentas farmacológicas para o tratamento 

dos mais variados tipo de dor, há de considerar-se algumas limitações devidas aos 

efeitos colaterais, da baixa especificidade no tratamento de alguns quadros dolorosos e 

em alguns casos a falta de resposta ao tratamento. Em vista destas considerações, faz-se 

interessante a pesquisa de novas drogas com maior eficácia, maior potência, menos 

efeitos colaterais ou apenas oferecer uma alternativa. 

 

2.4.  Plantas medicinais e produtos naturais 

Desde os primórdios da humanidade, as plantas e seus produtos representaram a 

principal fonte de sustento do ser humano. Posteriormente, a ingestão aleatória de partes 

de plantas com conseguintes efeitos benéficos ou prejudiciais, mostrou ao homem que o 

reino vegetal poderia ser fonte, não apenas de alimentos, mas também, de substâncias 
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com propriedades específicas, muitas das quais poderiam servir para tratar seus “males” 

e com razoável certeza, um dos primeiros “males” com que o homem teve que se 

deparar foi a dor. De fato, é legítimo pensar que a dor acompanha o ser humano desde 

que tem aparecido na Terra, e casualmente observou que o uso de algumas ervas 

poderia auxiliar na cura (MUÑOS, 1996; CORTEZ-GALLARDO et al., 2004).  

Embora os primeiros vestígios arqueológicos que revelam conhecimentos 

básicos sobre o uso de plantas são pré-históricos, é a partir de relatos por escrito, que se 

pode traçar a história do uso das ervas medicinais. Os primeiros manuscritos remontam 

há 3000 a.C. pertencentes à civilização chinesa; papiros egípcios (1600 a.C.) listam 

muitos medicamentos feitos a partir de plantas, animais e minerais e também na Índia, 

poemas épicos de cerca de 1500 a.C., fazem menção a plantas medicinais até hoje 

utilizadas (CRFSP, 2012). Inicialmente, a utilização das plantas com fins terapêuticos, 

valeu-se do método empírico, ou seja, a seleção das espécies vegetais usadas surgia da 

mera experiência popular, suportada por uma base mística e religiosa (PÉREZ-

CAJARAVILLE et al., 2005). Na civilização grega, Hipócrates (entre os séculos IV e 

III a.C.) conhecido hoje como o pai da medicina ocidental moderna, classificou de 

forma sistemática, mais de 300 espécies de plantas medicinais, complementando com 

receitas, métodos de uso e dietas. Importante contribuição sobre o conhecimento das 

espécies vegetais e seu uso medicinal foi dada por outros grandes estudiosos, como 

Teofrasto (372 – 287 a.C.), médico botânico que criou o Primeiro Herbário Ocidental; 

Dioscórides (40 – 90 d.C.), que escreveu “De Materia Medica”, onde relatou por 

primeiro o uso do salgueiro branco (Salix alba L.), fonte mais antiga do ácido salicílico, 

para dor; Galeno (129 – 200 d.C.) que desenvolveu misturas complexas e suas obras 

foram de relevante importância no desenvolvimento da farmácia, farmacognosia e da 

medicina (CORTEZ-GALLARDO et al., 2004; CRFSP, 2012).  

Por muitos séculos, as plantas medicinais encontraram seu uso principalmente na 

medicina popular em forma de infusões, decocções, emplastros, pomadas e óleos, ou na 

fitoterapia galênica, com preparação de extratos, tinturas, misturas, etc.(BRASIL, 2005). 

No início do século XIX, pela primeira vez, o farmacêutico alemão Friedrich Wilhelm 

Adam Sertürner isolou a morfina a partir do Papaver somniferum L. Foi o primeiro 

processo de extração de princípios ativos de plantas, que haja registro. Em 1827, E. 

Merck & Company comercializou pela primeira vez a morfina. A partir de então, outras 

substâncias foram isoladas, como por exemplo, a quinina e a quinidina da Cinchona 
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spp, em 1820, após um período de aproximadamente 200 anos do emprego da planta 

contra a malária de parte das populações indígenas da América do Sul, e outras 

substancias extraídas e purificadas que passaram a ser utilizadas em substituição aos 

extratos vegetais (SCHULZ, HÄNSEL, TYLER, 2001; TYLER, 1996). A obtenção de 

princípios ativos de fonte vegetal, perdurou, de maneira mais intensa, até a década de 

1960, quando a indústria farmacêutica de síntese química passou a dominar a produção 

de medicamentos e a área de plantas medicinais passou por um progressivo declínio, 

uma vez que se acreditava já terem sido isoladas as principais substâncias ativas, 

sobretudo alcaloides e analgésicos, e  também, porque o desenvolvimento de novas 

tecnologias estimulou os cientistas a pesquisar e obter mais fármacos de síntese química 

(SCHENKEL, GOSMANN, PETROVICK, 2000). Só na década de 1980 ressurgiu o 

interesse pelas substâncias extraídas de plantas, utilizadas pelos laboratórios e/ou 

empresas farmacêuticas principalmente como protótipo para o desenvolvimento de 

novos fármacos e molde para realizar com mais facilidade todas as possíveis 

modificações químicas a fim de obter compostos mais estáveis e eficazes com poucos 

efeitos colaterais e de fácil assimilação pelo organismo (TUROLLA, NASCIMENTO, 

2006).  

Ao longo da história da humanidade, cada civilização desenvolveu conceitos, 

teorias e métodos diferentes no uso de plantas com fins terapêuticos, cada um suportado 

por diversos percursos históricos e relações culturais, econômicas e políticas. Sem 

sombra de dúvidas, todas as civilizações e em todas as épocas, tiveram a oportunidade 

de constatar, de forma direita ou indireta, mística ou científica, as propriedades 

benéficas e/ou tóxicas aportadas pelas plantas e seus constituintes. Hoje em dia, a 

comunidade científica mundial, mostra um grande interesse nas plantas medicinais e em 

seus derivados, comprovando neles a presença de compostos químicos, chamados 

princípios bioativos, que atuam nos organismos vivos desempenhando uma ação 

farmacológica, tendo propriedades terapêuticas, profiláticas ou paliativas, oferecendo 

uma importante ferramenta na área da saúde (GURIB-FAKIM, 2006; FIRMO et al., 

2011).  

Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 65 a 80% da 

população mundial usa plantas medicinais nos cuidados básicos ou como recurso 

terapêutico, uma tendência crescente inclusive nos países desenvolvidos (CALIXTO, 

2000; MALTA JUNIOR et al., 2013). Atualmente, há cerca de 365 mil espécies de 
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plantas no mundo, mas acredita-se que apenas 10% delas tenham sido devidamente 

avaliadas por algum método científico ou sistematicamente estudadas em termos de 

compostos bioativos. De fato, o uso tradicional das plantas medicinais não garante sua 

segurança. Por serem naturais, é comum se ter a idéia de que as plantas medicinais não 

fazem mal à saúde, podendo ser utilizadas sem moderação (TUROLLA, 

NASCIMENTO, 2006). Devido à sua grande importância, a OMS vem estimulando o 

desenvolvimento de medicamentos com espécies vegetais e seus derivados, baseado em 

estudos científicos, comprovando as ações medicamentosas da planta e/ou seus 

constituintes, promovendo seu uso adequado e transformando-os em medicamento 

seguro e eficaz (BÔAS, GADELHA, 2007). Alguns medicamentos são preparados com 

os princípios ativos extraídos e purificados das plantas, as substâncias isoladas podem 

ser utilizadas diretamente como fármacos, podendo então ser denominadas fitofármacos 

e empregadas como precursores em processos de síntese de fármacos ou ainda, como 

modelos para síntese total ou estudos de relação estrutura x atividade para a obtenção de 

fármacos com um perfil farmacoterapêutico mais adequado, configurando então, os 

protótipos. Outros medicamentos, os fitoterápicos propriamente ditos, segundo a 

legislação brasileira, são produtos acabados e etiquetados, cujos ingredientes ativos são 

formados por partes aéreas ou subterrâneas de plantas medicinais, ou outro material 

vegetal, ou combinações destes, em estado bruto, ou em forma de preparações vegetais 

(RATES, 2001; CHIN et al., 2006).  

Estima-se que cerca de 25% dos produtos farmacêuticos modernos são 

produzidos a partir de espécies vegetais superiores ou de estruturas químicas derivadas 

destes vegetais e os princípios ativos obtidos das plantas de uso na farmacologia 

moderna correspondem ao uso tradicional da planta da qual foram extraídos (LOW et 

al., 1999; GIACHETTI, MONTI, 2005). Entre os 252 fármacos básicos ou essenciais 

selecionados pela OMS, 11% são de origem exclusivamente vegetal e uma parcela 

significativa é preenchida por medicamentos sintéticos, obtidos de precursores naturais 

(RATES, 2001). Segundo Newman, Cragg e Snader (2000) pelo menos, 119 produtos 

químicos, derivados de 90 espécies de plantas, podem ser considerados como drogas 

importantes em uso em um ou mais países. Destas 119 drogas, 74% foram descobertas 

como resultado de estudos químicos dirigidos ao isolamento de substâncias ativas a 

partir de plantas usadas na medicina tradicional. Atualmente a venda oficial destes 

medicamentos no mundo atinge cerca de 20 bilhões de dólares por ano e no Brasil esse 
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segmento responde por cerca de 7% do mercado farmacêutico, ou seja 400 milhões de 

dólares por ano (ABRANCHES, 2013). Aproveitando a vasta diversidade molecular 

natural e a abundância de dados etnobotânicos que têm emergido em todo o mundo, os 

compostos naturais e derivados sintéticos podem voltar a ser atores centrais no 

tratamento de doenças e na compreensão dos mecanismos das mesmas (RISHTON, 

2008; GUIMARÃES, SERAFINI, QUINTANS-JÚNIOR, 2014). 

 

2.4.1. Óleos essenciais e seus componentes químicos 

Denominam-se plantas aromáticas aquelas plantas medicinais que possuem 

óleos essenciais em sua composição. Os óleos essenciais, também chamados de óleos 

voláteis, óleos etéreos ou essências, são misturas complexas de substâncias voláteis, 

lipofílicas e líquidas, geralmente caracterizadas por um forte odor (MUÑOS, 1996; 

BAKKALI et al., 2008). Esses compostos naturais são produzidos pelas plantas 

aromáticas como metabólitos secundários. Podem ser encontrados em todos os órgãos 

vegetais, principalmente nas flores, ou ainda em folhas, casca das árvores, raízes, 

resinas e casca de frutos (ALMEIDA, MOTTA, LEITE, 2003). São armazenados em 

células secretoras, cavidades, canais, células epidérmicas ou tricomas glandulares e 

desempenham um papel importante na proteção das plantas como agentes 

antibacterianos, antivirais, antifúngicos, inseticidas. Assim proporcionam uma estratégia 

de defesa contra herbívoros, também podem atrair alguns insetos para favorecer a 

dispersão de pólen e sementes, ou repelir outros indesejáveis (BAKKALI et al., 2008). 

Os óleos essenciais contem aproximadamente 20-60 componentes em diferentes 

concentrações, mas geralmente predominam dois ou três componentes principais em 

concentrações relativamente elevadas (20-70%) em comparação com outros 

componentes presentes em quantidades menores. Na maioria das vezes, estes 

componentes majoritários determinam as propriedades biológicas dos óleos essenciais 

(BAKKALI et al., 2008). Do ponto de vista químico, os óleos essenciais são 

constituídos principalmente de derivados terpenóides, sobretudo monoterpenos, 

sesquiterpenos e fenilpropanóides. Encontra-se também a presença de outros 

constituintes aromáticos e alifáticos, como fenóis, óxidos, éteres, álcoois, ésteres, 

aldeídos e cetonas que determinam o aroma e o odor característico da planta (LEAL-

CARDOSO, FONTELES, 1999; BAKKALI et al., 2008; ANTONIOTTI, 2014). 
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2.4.2. Terpenóides e monoterpenos 

Os terpenóides formam uma grande e estruturalmente diferente família de 

produtos naturais derivados de unidades isoprenóides C5 (Fig. 5). Estruturas típicas 

contêm esqueletos de carbono representado por (C5)n, e são classificados como 

hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10), sesquiterpenos (C15), diterpenos (C20), 

sesterterpenos (C25), triterpenos (C30) e tetraterpenos (C40). O isopreno é um produto 

natural, de origem na decomposição de vários hidrocarbonetos cíclicos. As unidades 

isoprenóides bioquimicamente ativas, precursores na biossíntese dos terpenóides são os 

ésteres difosfato (pirofosfato) de dimetilalila (DMAPP) e difosfato de isopentenila 

(IPP). Podem ser derivados por duas vias bioquímicas: por meio dos intermediários do 

ácido mevalônico (MVA) ou do 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP) (Fig. 6) 

(THOLL, 2006; DEWICK, 2009; BALLESTEROS, CLARAMUNT, SANZ, 2013). 

 

 

Figura 5. Estrutura molecular da unidade isoprênica C5 e do isopreno. 
Fonte: Adaptado de Dewick, 2009. 

 

Um número relativamente restrito de terpenóides naturais são constituidos da 

combinação linear cabeça–cauda de unidades de isopreno, como por exemplo, o 

geraniol (C10), o farnesol (C15), e o geranil geraniol (C20). Outros derivam da 

combinaçao linear de unidades de isopreno com ligação cauda-cauda no centro das 

moléculas. A maioria dos terpenóides são modificados ainda mais por reações de 

ciclização, embora mantenham o arranjo cabeça-cauda das unidades isoprenóides 

(DEWICK, 2009). 
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Figura 6. Esquema de biossíntese dos terpenóides. 

Fonte: Adaptado de Dewick, 2009. 
 

Os monoterpenos são as moléculas mais encontradas nos óleos voláteis 

(constituem cerca de 90% dos óleos) e possuem uma grande variedade de estrutura 

química. São formados a partir do acoplamento direito de unidades ativadas 

isoprenóides (SOUZA, MELLO, LOPES, 2012). Da condensação do DMAPP e do IPP 

origina-se o pirofosfato de geranil (GPP). O linalil PP (LPP) e o neril PP (NPP) são 

isômeros do GPP. Estes três compostos, mediante mudanças relativamente pequenas, 

podem dar origem a uma vasta gama de monoterpenos acíclicos encontrados como 

componentes de muitos óleos voláteis (Fig. 7). Na natureza, frequentemente encontram-

se ambos os enantiômeros puros dos monoterpenos e muitas vezes diferem para o odor 

e sabor (DEWICK, 2009; BALLESTEROS, CLARAMUNT, SANZ, 2013). Através 

reações de ciclização obtêm-se monoterpenos monocíclicos ou bicíclicos 

(BALLESTEROS, CLARAMUNT, SANZ, 2013). 
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Figura 7. Esquema de biossíntese dos principais monoterpenos acíclicos. 
Fonte: Dewick, 2009. 

 

A ação farmacológica a nível do sistema nervoso central e periférico de vários 

derivados terpenóides tem sido estudada, demonstrando relevante potencial analgésico. 

Pode-se citar, por exemplo, os estudos conduzidos com os monoterpenos, mirceno, 

isolado a partir do óleo essencial de capim cidreira [Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.] 

(RAO, MENEZES, VIANA, 1990; VIANA et al. 2000), ou com o (-)-mentol, 

encontrado em muitas espécies do gênero Mentha (GALEOTTI et al., 2002), ambos 

apresentaram efeito antinociceptivo em camundongos, utilizando o método da placa 

quente e o teste das contorções induzidas por ácido acético. Outras pesquisas utilizando 

modelos comportamentais em roedores demonstraram a eficácia antinociceptiva de 

outros terpenóides, tais como o (+)-limoneno (AMARAL et al., 2007), a (-)–carvona 

(GONÇALVES et al., 2008), a (R)-(+)-pulegona (SOUSA et al., 2011), o citronelol 

(BRITO et al., 2012), a α,β-epóxi-carvona (ROCHA et al., 2013), e o (-)-mirtenol 

(SALVADORI, 2013; SILVA et al., 2014). O (-)-linalol, álcool monoterpênico presente 

em plantas aromáticas, como o manjericão (Ocimum basilicum L.) ou o alecrim 

(Rosmarinus officinalis L.) apresentou eficácia em reduzir a nocicepção em modelos 

comportamentais de dor orofacial e eletrofisiológicos (PEANA et al., 2003; TAKAKI et 

al., 2008; LEAL-CARDOSO et al., 2010; VENÂNCIO et al., 2011a,b). Estudos 

utilizando técnicas eletrofisiológicas in vitro mostraram também, que terpenóides tais 
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como o monoterpeno carvacrol (JOCA et al., 2012), o eugenol (fenilpropanoide) 

(MOREIRA-LOBO et al., 2010) e o estragol (fenilpropanoide) (LEAL- CARDOSO et 

al., 2004; SILVA-ALVES et al., 2009) têm atividade inibitória da excitabilidade das 

fibras nervosas, inibindo os canais de Na
+
 sensíveis a voltagem. Guimarães, Quintans e 

Quintans-Júnior (2013) reagruparam, em um estudo sistemático de revisão, 27 

monoterpenos com potencial atividade antinociceptiva, estando (+)-linalol, (-)-linalol, 

citronelol, mirceno, geranial e neral entre os monoterpenos acíclicos com estrutura 

química mais parecida com a do geraniol (Fig. 7).  

 

2.4.3.  Geraniol 

O geraniol [(2E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol)] é um álcool monoterpênico 

acíclico (Fig. 8), de fórmula bruta C10H18O e peso molecular 154,25 g/mol. Na 

biossíntese resulta da adição de água para o cátion geranil pela enzima geraniol sintase 

(E1; Fig. 7), e não é formado por hidrólise de GPP; encontrado frequentemente na 

natureza em presença do seu isômero geométrico nerol (DEWICK, 2009). 

 

 

 

Figura 8. Estrutura molecular do geraniol [(2E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol)]. 
Fonte: http://www.sigmaaldrich.com/ 

            

O geraniol apresenta-se como um óleo amarelo pálido, insolúvel em água, com 

caraterístico aroma floral doce tipo rosa, e frutado tipo cítrico. Graças ao seu aroma 

agradável, tem sido largamente utilizado como fragrância na produção de cosméticos, 

perfumaria e produtos de higiene pessoal, assim como para produtos de limpeza 

(LAPCZYNSKI, 2008). 

A presença de geraniol na natureza tem sido relatada em mais de 160 óleos 

essenciais de plantas aromáticas. As espécies vegetais que apresentam o maior teor de 

geraniol pertencem principalmente à família botânica Poaceae e em particular ao gênero 
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Cymbopogon (Tab. 2). Também, se encontra em numerosas outras fontes, como, limão, 

tangerina, laranja, noz-moscada, hortelã, sálvia, coentro, alecrim, louro, mirra, 

bergamota, lavanda, camomila, jasmim e lírio. Os óleos essenciais de palmarosa e de 

citronela contêm os maiores níveis de geraniol (aproximadamente 80 a 95%) 

(BURDOCK, 2010).  

 

Tabela 2. Principais plantas aromáticas com maior teor de geraniol.

Espécie Família % GER O.E. Nome Comum Referência 

Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf 

Poaceae 5,86% Capim-limão, 

capim-cidreira, 

capim santo 

SCHANEBERG & 

KHAN, 2002 

Cymbopogon martinii 

(Roxb) 

Poaceae 91,8-92,8 % Palmarosa RAO et al., 2005 

Cymbopogon nardus 

(L.) 

Poaceae 18,56 % Citronela ceilão ANDRADE et al., 

2012 

Cymbopogon 

winterianus (Jowitt) 

Poaceae 37,57% Citronela de Java WANY et al., 2014; 

SANTOS et al., 2015 

Melissa officinalis (L.) Lamiaceae 2 % Melissa ou erva 

cidreira 

BAĞDAT, COŞGE, 

2006 

Ocimum basilicum (L.) Lamiaceae 12,55 % Manjericão VENÂNCIO et al., 

2011a 

Pelargonium graveolens 

(L’Hér) 

Geraniaceae 10,7 % Gerânio ou 

malva-cheirosa 

GHANNADI et al., 

2012 

Rosa sp. Rosaceae 31,05% Rosa HAJHASHEMI,GHA

NNADI, HAJILOO, 

2010; KATSUKAWA 

et al., 2011 

Zingiber officinale 

(Roscoe) 

Zingiberaceae 8,51 % Gengibre ANDRADE et al., 

2012 
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Estudos apontam várias propriedades bioquímicas e farmacológicas do geraniol. 

O geraniol é um eficaz repelente natural de mosquitos (MÜLLER et al., 2009). Em 

outros estudos foi destacado seu potencial como agente antiparasitário contra 

Contracaecum sp (BARROS et al., 2008), assim como, antimicrobiano frente a 

Candida albicans e Saccharomyces cerevisiae (BARD et al., 1998) e Staphylococcus 

aureus (COUTINHO et al., 2015).  

Nos experimentos conduzidos em ratos e camundongos, por Carvalho e 

colaboradores (2014), o geraniol exerceu atividade protetiva da mucosa gástrica e 

duodenal contra danos causados por etanol, e ulceras e lesões induzidas por cisteamina. 

A ação antioxidante e citoprotetora do geraniol foi avaliada por Tiwari e Kakkar (2009) 

em macrófagos alveolares de ratos e os resultados indicam potencial farmacológico em 

doenças inflamatórias pulmonares onde o estresse oxidativo é um ponto crítico de 

controle. O efeito anti-inflamatório do geraniol também foi determinado por Su e 

colaboradores (2010), sendo eficaz em suprimir a produção de NO e PGE de forma dose 

dependente, concomitante à redução dos níveis de RNAm da proteína óxido nítrico 

sintase induzível (iNOS).  

Na avaliação como potencial agente farmacológico antitumoral, o geraniol 

mostrou atividade quimiopreventiva contra câncer de colon (CARNESECCHI et al., 

2001; CARNESECCHI et al., 2002; CARNESECCHI et al., 2004), de pâncreas 

(BURKE et al., 1997), renal (AHMADA et al., 2011), de próstata (KIM et al., 2011), 

além de ter, in vivo, em modelos animais, ação antitumoral contra leucemia murina, 

hepatocarcinoma e melanoma (TATMAN; MO, 2002; ONG et al., 2006; POLO; 

BRAVO, 2006; POLO, CRESPO, BRAVO, 2011).  

Em um estudo eletrofisiológico conduzido em miocardiocitos de mamíferos o 

geraniol exerce ação inotrópica e cronotrópica negativa, diminuindo as correntes iônicas 

em canais de Ca
+2

 do tipo L, e aumentando o período refratário do potencial de ação via 

inibição dos canais de K
+
 voltagem dependente, em última análise, agindo como 

potencial antiarrítmico (MENEZES-FILHO et al., 2014).  

No estudo conduzido por Prasad e Muralidhara (2014) o geraniol apresentou um 

efeito neuroprotetivo no modelo de neuropatia diabética induzida em ratos. De fato, 

suplemento de geraniol na dieta durante oito semanas, atenuou os níveis de marcadores 

endógenos envolvidos no processo de estresse oxidativo e inflamação dos animais 
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diabéticos, além de diminuir a alodinia e a hiperalgesia típicas dessa patologia. O efeito 

anticonvulsivante do geraniol foi observado no estudo em camundongos efetuado por 

Lins e colaboradores (2014). 

Na literatura não foi encontrado nenhum estudo específico investigando a ação 

antinociceptiva do geraniol, porém, há trabalhos que avaliam essa propriedade 

farmacológica com óleos essenciais de plantas, que apresentam o geraniol como um dos 

constituintes principais. Entre as espécies vegetais, nas quais o geraniol constitui o 

princípio ativo predominante, destaca-se o Cymbopogon winterianus (Jowitt), que 

apresentou efeito antinociceptivo em modelos comportamentais de dor orofacial 

(LEITE  et al., 2011; SANTOS et al., 2015). No estudo conduzido por Viana e 

colaboradores (2000), o óleo essencial de Cymbopogon citratus administrado pela via 

intraperitoneal em camundongos mostrou atividade antinociceptiva e anti-inflamatória. 

Também, o efeito ansiolítico, sedativo e anticonvulsivante da espécie Cymbopogon 

citratus foi demostrado (BLANCO et al., 2009). O potencial farmacológico analgésico 

do gengibre (Zingiber officinale) foi estudado e sua eficácia em potenciar o efeito da 

morfina foi demostrada (SEPAHVAND et al., 2010). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 Avaliar a atividade psicofarmacológica e antinociceptiva do geraniol e sua 

interferência sobre a excitabilidade de fibras nervosas periféricas.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 Determinar a toxicidade aguda do geraniol mediante cálculo da DL50 pela via 

intraperitoneal e oral em camundongos;  

 Avaliar a ação geral do geraniol no SNC e SNP mediante triagem 

psicofarmacológica em camundongos; 

 Avaliar a ação antinociceptiva do geraniol em modelos comportamentais em 

camundongos;  

 Avaliar o efeito do geraniol sobre a excitabilidade de fibras nervosas 

periféricas mediante estudo eletrofisiológico extracelular in vitro; 

 Investigar possível mecanismo de ação antinociceptiva do geraniol pela via 

opióide; 

 Investigar possível mecanismo de ação antinociceptiva do geraniol pela via 

glutamatérgica; 

 Investigar possível mecanismo de ação antinociceptiva do geraniol por 

alteração da excitabilidade neuronal periférica.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1. Animais 

Os animais utilizados para a realização dos testes farmacológicos 

comportamentais foram camundongos machos e fêmeas, albinos da linhagem Swiss, 

com 2- 3 meses de idade, pesando entre 28 - 35 gramas.  

No biotério “Prof.: Dr. Thomas George”, da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), os animais foram alojados em gaiolas de polietileno, mantidos sob condições 

monitoradas de temperatura equivalente a 21 ± 1 ºC e submetidos a ciclo claro/escuro 

de 12 horas (fase clara das 06h00 às 18h00 e fase escura de 18h00 às 6h00). Esses 

animais tiveram livre acesso a alimentação (ração tipo pellets) e água.  

Para a realização dos ensaios eletrofisiológicos foram utilizados camundongos 

machos da linhagem Swiss, com massa corpórea entre 28-35 gramas, fornecidos pelo 

Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (UFC) e mantidos, com livre acesso 

a água e ração.  

 

4.2. Condições experimentais 

Os ensaios psicofarmacológicos comportamentais foram realizados no 

Laboratório de Psicofarmacologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os 

animais foram previamente alojados em gaiolas de polietileno com pelo menos 60 

minutos de antecedência a execução dos testes, visando minimizar as possíveis 

alterações comportamentais do animal bem como permitir uma adaptação ao novo 

ambiente. Outros cuidados básicos foram observados para uma execução mais adequada 

dos experimentos comportamentais, como evitar o uso de compostos odoríferos 

(perfumes, produtos de limpeza, comida, etc.) evitando assim, interferências nos 

resultados experimentais. Antes de cada procedimento a bancada foi limpa com etanol 

70%, entretanto durante os testes, foi utilizado etanol 10%.  

Os animais foram mantidos a temperatura de 21 ± 2 ºC e privados de água e 

ração 60 minutos antes dos testes e foram utilizados camundongos com pesos e idades o 

mais uniformes possível. Os experimentos foram executados no período compreendido 
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entre as 10h00 e 17h00, sendo os animais utilizados uma única vez e, em seguida, 

eutanasiados por deslocamento cervical.  

Todos esses procedimentos experimentais foram analisados e aprovados 

previamente pela CEUA - Comissão de Ética para Uso de Animais da UFPB, sob a 

certidão N° 0106/12 (Anexo 1).  

Os ensaios eletrofisiológicos foram realizados no laboratório de eletrofisiologia 

(LEF) do Instituto Superior de Ciências Biomédicas (ISCB) da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE). O manuseio e utilização dos animais obedeceram aos critérios 

estabelecidos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). Os animais 

foram previamente alojados em gaiolas de polietileno, foram eutanasiados mediante 

inalação de CO2 e cuidadosamente dissecados para a obtenção de nervo ciático utilizado 

para o registro de atividade da droga nos estudos eletrofisiológicos in vitro. 

 

4.3.  Substâncias utilizadas 

 

As principais substâncias utilizadas neste trabalho estão listadas abaixo:  

 

 Ácido Acético (Sigma- Aldrich: St. Louis, MO, E.U.A.) 

 Cloreto de Sódio - solução a 0,9%  

 Cloridrato de Morfina (Sigma- Aldrich) 

 Cloridrato de Naloxona (Sigma- Aldrich : St. Louis, MO, E.U.A.) 

 Formaldéido (Vetec-Brasil) 

 Geraniol (Sigma - Aldrich: St. Louis, MO, E.U.A.) 

 Glutamato (Sigma-E.U.A.) 

 MK-801 (Sigma- E.U.A.) 

 Solução de Locke modificada na seguinte composição: NaCl 140 mM, KCl 

5,6 mM, MgCl2 1,2 mM, CaCl2 2,2 mM, Tris-Hidroximetil-Aminometano 

(TRIS) 10 mM, Glicose 10 mM e pH=7,40 ± 0,01 

 Tween 80 (Vetec- Brasil) 

 

As doses e os períodos de administração das drogas foram estabelecidos através 

de experimentos “piloto” e/ou com base em dados da literatura (ALMEIDA, 

OLIVEIRA, 2006a; SILVA-ALVES, 2009; SALVADORI, 2013). As drogas foram 

preparadas imediatamente antes de sua utilização, preferencialmente, dissolvidas em 
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solução de cloreto de sódio a 0,9% (solução fisiológica), quando solúveis em água, ou 

com outro veículo (Tween 80, 5%), no caso de serem insolúveis, solução essa usada 

como controle. A via de administração das drogas nos experimentos in vivo foi a via 

intraperitoneal (i.p.) e/ou oral (v.o.), usando um volume padrão de 0,1 mL para cada 10 

g de peso corporal. Em alguns testes o tratamento prevê outros tipos de vias de 

administração das drogas padrão ou do estímulo nociceptivo (subcutânea, s.c.).  

Para a preparação das soluções testadas nos ensaios eletrofisiológicos in vitro, o 

geraniol foi solubilizado mediante uso de Tween 80 na solução nutridora de Locke, 

sendo a concentração máxima de Tween 80 na solução final de 0,2%. 

  

4.4. Estudo da toxicidade aguda (DL50) 

O estudo da toxicidade aguda é um importante parâmetro na condução dos 

estudos farmacológicos, pois, a partir da determinação da dose letal 50 (DL50), ou seja, a 

dose responsável pela morte de 50 % dos animais, pode-se determinar doses 

relativamente seguras para os ensaios farmacológicos (SÁ, ALMEIDA, 2006). A 

toxicidade aguda do geraniol foi avaliada pela via intraperitoneal e oral.  

Com tal finalidade, grupos de dez camundongos, sendo cinco machos e cinco 

fêmeas (não gravidas e nulíparas), receberam as seguintes doses (mg/kg) de geraniol: 

100, 300 e 1000 (v.o.) e 75, 100, 150, 200 e 300 (i.p.). Os animais foram observados 

diariamente durante 14 dias e foi registrado o número de animais mortos dia após dia 

(LITCHFIELD, WILCOXON, 1949).  

 

4.5. Testes psicofarmacológicos 

 

4.5.1. Triagem farmacológica comportamental 

A triagem psicofarmacológica é uma ferramenta de fácil manuseio e muito útil 

para avaliar os efeitos gerais de uma droga e indica alguma possível atividade 

farmacológica, bem como direciona na escolha dos ensaios subsequentes. 

Portanto, grupos de dez camundongos, sendo cinco machos e cinco fêmeas, 

foram tratados com o geraniol (100, 300 e 1000 mg/kg, v.o. e 75, 100, 150, 200 e 300 

mg/kg, i.p.), e comparados com os animais do grupo controle que foram tratados com o 
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veículo usado na dissolução da substância teste. Esses mesmos animais foram utilizados 

para a determinação da DL50, visando à racionalização do número total de animais 

utilizados neste trabalho. 

Foram observados diversos comportamentos ou suas eventuais alterações, que 

indiquem atividade farmacológica de tipo inibitória ou excitatória no SNC e/ou 

periférico, de acordo com um protocolo experimental já validado de avaliação 

comportamental (Anexo 2) (ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006b). Após as respectivas 

administrações, os camundongos foram colocados em gaiolas de polipropileno (em 

grupos de cinco animais cada e divididos por sexo) e observados individualmente 

durante quatro horas (aos 30; 60; 120; 180 e 240 min), enquanto que, transcorridas 24 e 

48 horas após os respectivos tratamentos procedeu-se a uma observação geral dos 

padrões comportamentais de cada grupo. 

 

4.5.2. Teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético 

Esta metodologia baseia-se no fato de que a administração intraperitoneal da 

solução de ácido acético atua indiretamente no fluido do peritônio, provocando a 

liberação de mediadores endógenos que vão a sensibilizar e estimular as terminações 

neuronais da região (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a). A resposta comportamental que 

indica nocicepção é expressa mediante contorções abdominais, caracterizadas pela 

contração da musculatura abdominal, juntamente com a extensão das patas posteriores 

(KOSTER, ANDERSON, DEBBER, 1959; ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006a). A 

supressão ou a redução das contorções é indicativa de uma resposta analgésica da droga 

teste (COLLIER et al.,1968).  

Para a aplicação dessa metodologia (Fig. 9), grupos de seis camundongos 

machos Swiss receberam os seguintes pré-tratamentos: veículo (controle i.p.), geraniol 

(GER, 12,5; 25 ou 50 mg/kg, i.p e 50, 100 ou 200 mg/kg, v.o.) e morfina (6 mg/kg, i.p.), 

sendo esta última a droga padrão. Transcorridos 30 minutos dos tratamentos i.p. ou 60 

minutos para os tratametos v.o., os animais receberam uma injeção intraperitoneal de 

ácido acético a 1% (0,1 mL/10 g). Durante os primeiros cinco minutos, foi avaliada 

apenas a latência no aparecimento da primeira contorção abdominal, transcorridos os 

cinco minutos, foi contabilizado também, o número de contorções apresentadas por 
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cada animal durante um período total de observação de 15 minutos (ALMEIDA, 

OLIVEIRA, 2006a).  

 

Figura 9. Esquema de execução do teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético. 

 

4.5.3. Participação da via opióide 

Sendo a via opióide um dos principais mecanismos de supressão da condução 

dolorosa, foi investigada sua possível participação no efeito antinociceptivo do geraniol.  

Grupos de seis camundongos machos foram tratados com: veículo (controle i.p.), 

geraniol na dose de 25 mg/kg i.p., morfina (6 mg/kg, i.p.). Outros dois grupos foram 

tratados, inicialmente, com naloxona (5 mg/kg, s.c.) e, após 15 minutos, receberam 

geraniol ou morfina nas doses acima citadas. Em seguida, o efeito nociceptivo foi 

avaliado no modelo experimental do teste das contorções abdominais induzidas pelo 

ácido acético e procedeu-se a contagem do tempo de latência e número de contorções 

abdominais, conforme descrito anteriormente (Fig.10).  

O pré-tratamento com naloxona, baseia-se no princípio de competição entre 

agonistas e antagonistas que atuam sobre o receptor opióide. De fato, sendo a naloxona 

um antagonista não-seletivo dos receptores opióides, ligando-se aos mesmos, pode 

reverter a ação dos agonistas e portanto inibir seu efeito antinociceptivo (GOZZANI, 

1994; JIN et al., 2010). 
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Figura 10. Esquema de execução do teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético em 

camundongos pré-tratados com naloxona. 

 

4.5.4. Teste da formalina 

O teste da formalina descrito inicialmente por Dubuisson e Dennis (1977) 

utilizando ratos ou mamíferos superiores, foi modificado e adaptado para camundongos 

por Hunskaar, Fasmer, e Hole (1985). É considerado um modelo clássico de dor 

persistente válido para investigar fármacos analgésicos. O comportamento espontâneo 

indicativo de dor é quantificado após a administração subcutânea de 20 μL de uma 

solução de formalina a 2,5% no dorso de uma das patas traseiras do animal, que causa a 

estimulação de nociceptores. 

Portanto, camundongos machos Swiss foram divididos em grupos de sete- oito 

animais e pré-tratados com veículo (controle), morfina 10 mg/kg, i.p. (droga padrão) e 

geraniol (12,5; 25 ou 50 mg/kg, i.p.). A resposta nociceptiva foi avaliada através da 

quantificação do tempo que o animal lambeu a pata que recebeu o estímulo, em dois 

períodos, podendo ser considerado, de fato, um teste bifásico de comportamentos 

indicativos de dor (Fig. 11). A primeira fase ocorre após cerca de cinco minutos da 

injeção (a fase neurogênica aguda) e sua inibição é indicativa de drogas analgésicas que 

atuam a nível central. Após um intervalo de cerca de dez minutos ocorre a segunda fase 

(fase inflamatória crônica) com duração de 15 minutos. Tanto as drogas que atuam a 

nível central, assim também, as anti-inflamatórias interferem nessa etapa (ALMEIDA, 

OLIVEIRA, 2006a).   
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Figura 11. Esquema de execução do teste de nocicepção induzida por injeção subplantar de 

formalina. 

 

4.5.5.   Teste do glutamato 

O teste de nocicepção induzida por glutamato é amplamente utilizado para 

pesquisar novos fármacos com efeito analgésico. Beirith (2003) comprovou que a 

injeção intraplantar de glutamato em camundongos causa comportamento característico 

de nocicepção, efeito que tem início rápido e curta duração, cerca de 15 minutos.  

Receptores de glutamato (GluRs) estão localizados na periferia nos terminais aferentes 

nociceptivos primários e agonistas seletivos dos diferentes receptores ionotrópicos 

(iGluRs) ou glutamato, administrados subcutaneamente na pata traseira de ratos, 

produzem respostas nociceptivas caracterizadas por alodinia e hiperalgesia, efeito 

reduzido pelo tratamento com antagonistas seletivos dos iGluRs, indicando que o 

glutamato tem um papel importante tanto na transmissão central quanto periférica da 

resposta nociceptiva (CARLTON, COGGESHALL, 1999; CARLTON, 2001). Estudos 

comportamentais indicam que a ativação dos receptores para glutamato, tanto os 

ionotrópicos (NMDA, AMPA e KA), tanto os metabotrópicos (mGluRs) resulta em 

comportamentos nociceptivos e contribui para a dor inflamatória (BEIRITH, SANTOS, 

CALIXTO, 2002; BEIRITH, 2003).  

Para a realização deste teste, camundongos machos foram divididos em grupos 

(n=7-8) e cada grupo recebeu: veículo, geraniol (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p.) ou 

dizocilpina (MK-801- 0,03 mg/kg, i.p.) antagonista do receptor NMDA usado como 

padrão. Após 30 minutos dos tratamentos um volume de 20 μL de solução de glutamato 

(30 μM), foi injetado na superfície subplantar da pata traseira direita. Os animais foram 
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observados individualmente e foi cronometrado, durante 15 minutos, o tempo total de 

lambida da pata que recebeu estímulo nociceptivo (Fig. 12).  

     

Figura 12. Esquema de execução do teste de nocicepção induzida por injeção subplantar de 

glutamato. 

 

4.6.  Registro eletrofisiológico extracelular  

O Nervo Ciático (NC) de camundongo representa um clássico modelo para o 

estudo de ação de drogas sobre a excitabilidade de fibras nervosas, permitindo o registro 

do PAC do nervo submetido a um estímulo maximal. O NC nos roedores tem origem 

nos segmentos da coluna vertebral L4-L6 e inerva toda a região dos membros inferiores. 

Na porção inicial, a nível do trocânter, o nervo é unifascicular; distalmente (5-7 mm),  

divide-se em dois fascículos principais, a porção tibial que dá origem aos nervos tibial e 

sural, e a porção peroneal que dá origem ao nervo peroneal e a um ramo cutâneo 

(SCHMALBRUCH, 1986). O NC é um nervo misto, pois possui fibras motoras 

(eferentes) e sensitivas (aferentes).  

Para o registro do efeito do geraniol sobre a atividade eletrofisiológica 

extracelular, nervos ciáticos de camundongos foram dissecados e imediatamente 

acondicionados em solução nutritiva de Locke modificada. Após um período 

aproximadamente de 30 minutos, necessário para se recuperarem dos traumas 

mecânicos, os NCs foram individualmente dispostos de forma horizontal sobre os 

eletrodos de uma câmara de registro, preenchida com 8 mL de solução de Locke. Uma 

alça do nervo foi mergulhada na solução, a fim de que, tanto a solução quanto a droga 

teste (geraniol) tomasse contato com as fibras nervosas. A câmara foi então 

hermeticamente fechada para evitar a desidratação do tecido. Uma das extremidades do 

nervo foi estimulada eletricamente com pulsos de onda quadrados, previamente 

configurados (amplitude de 40 V, duração de 100 μs e aplicados a uma frequência de 

0,2 Hz), por pares de eletrodos acoplados a um estimulador (GRASS S48, Grass 

Instrument Co., Quincy, MA, USA), conectado, por sua vez, a uma unidade isoladora 



La Rocca, V. Material e Métodos 

 

44 
 

de estímulos Grass, modelo SIU 4678 (Grass Instrument Co.). Ao chegar à preparação, 

o pulso despolarizava as membranas das fibras do nervo evocando o PAC. O qual se 

propagava por todo o nervo e era coletado na extremidade distal por meio de eletrodos 

de registro. O sinal era então amplificado por um amplificador de alta impedância de 

entrada e enviado para o osciloscópio (TDS 340A, Tektronix) para ser visualizado e 

monitorado. Uma placa de interface analógico-digital A/D (DIGIDATA 1322 A, Axon 

Instruments) transformava o sinal para tornar possível a sua leitura e armazenagem em 

um computador por meio do software AxonScope8.2 (Axon Instruments Inc., Foster 

City, CA, USA). Os dados do registro eletrofisiológico extracelular foram analisados 

por meio do software Clampift® (Axon Instruments Inc., Foster City, CA, USA) (Fig. 

13). 

 

 

Figura 13. Setup para registro extracelular do PAC. 

 

Após o início da estimulação, o PAC do NC de camundongos passou por um 

período de estabilização de 120 min, necessário para obter uma amplitude pico-a-pico 

estável. O registro dos PAC das fibras eletricamente estimuladas e tratadas com geraniol 

foi efetuado nos intervalos de 0; 15; 30; 45; 60; 90; 120; 150 e 180 minutos da 

exposição à droga. Ao término desse período experimental, a solução teste era retirada e 

efetuava-se o procedimento de lavagem dos nervos com solução de Locke. Os NCs 

a) Camâra de Havard 

b) Eletrodos estimuladores 

c) Estimulador  

d) Unidade isoladora de estímulos 

e) Eletrodo de registro  

f) Amplificador 

g) Osciloscópio 

h) Placa de interface analógico-digital 

i) Computador de armazenagem dados 
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foram mergulhados na solução nutridora durante um período de 180 minutos e 

novamente estimulados e gravados seus PACs, procedimento necessário para assegurar 

que após um período de lavagem e descanso o NC retoma a própria funcionalidade 

eletrofisiológica, demonstrando que toda variação no PAC não é causada por morte 

celular, mas apenas por efeito da droga teste. Este procedimento também permite avaliar 

se há ou não reversibilidade do efeito da droga teste.  

Foram realizados experimentos com o geraniol na faixa de concentrações de 

0,001 mM a 3,0 mM (0,001; 0,01; 0,1; 0,3; 0,45; 0,6; 0,75; 1,0; 3,0 mM). Para cada 

concentração, o número de experimentos realizados foi de quatro a sete nervos (Tab. 3).  

 

Tabela 3. Concentrações de geraniol e número de experimentos/nervos utilizados para o registro 

extracelular do PAC. 

Concentração (mM) Número de experimentos (n) 

0,001 4 

0,010 4 

0,100 4 

0,300 7 

0,450 4 

0,600 4 

0,750 5 

1,000 4 

3,000 4 

Total 40 

 

O efeito do geraniol sobre a excitabilidade das fibras nervosas foi avaliado 

medindo as alterações induzidas em alguns dos parâmetros que caracterizam o PAC. Os 

parâmetros analisados foram a amplitude pico-a-pico (APP), as amplitudes positivas, a 

duração e a velocidade de condução da 1
a
 e 2

a
 componentes do PAC. A amplitude dos 

componentes foi estabelecida através da amplitude máxima positiva de cada 

componente. A velocidade de condução foi medida a partir da razão entre o 

comprimento da porção de nervo situada entre os eletrodos de estímulo e registro, e a 

diferença de tempo entre o artefato de estímulo e o pico das ondas de cada componente.  
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4.7.  Análise estatística  

O método de Análise de Variância (ANOVA) com uma classificação (one-way), 

seguido do Teste de Dunnet foi aplicado na analise de dados obtidos nos testes in vivo e 

os valores foram considerados significativos quando apresentaram um nível de 

significância (p) menor que 0,05. Foram expressos como a média e erro padrão da 

média (e.p.m.), ou como porcentagem de inibição. A DL50 foi calculada utilizando o 

programa GraphPad Prism® versão 5.0 (GraphPad Software Incorporated, San Diego, 

USA). 

Para os experimentos eletrofisiológicos in vitro, todos os dados foram analisados 

primeiramente por meio do software Clampift® (Axon Instruments Inc., Foster City, 

CA, USA). Para a análise estatística, duas amostras foram comparadas através do teste 

t-student, enquanto comparações múltiplas foram realizadas com o teste paramétrico 

ANOVA, ou com o teste Kruskal-Wallis ANOVA não paramétrico. Sucessivamente foi 

aplicado o teste de Dunn’s ou o teste de Holm-Sidak. Os resultados foram expressos 

como média (ou porcentagem) ± erro padrão da média, com (n) indicando o número de 

experimentos. As médias foram consideradas estatisticamente diferentes quando o valor 

de p foi menor ou igual a 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Toxicidade aguda (DL50) do GER 

Para determinar a toxicidade aguda do geraniol foi contabilizado o número de 

morte de animais durante um período de observação de 14 dias, após uma única 

subministração do geraniol no primeiro dia.  A dose de 75 mg/kg i.p não apresentou 

morte durante os 14 dias, assim como também, as doses de 100, 300 e 1000 mg/kg v.o. 

Como até a dose de 1000 mg/kg não houve registro de morte, estima-se que o valor da 

DL50 pela via oral deve ser superior a 1000 mg/kg. Entretanto as doses de 100, 150, 200 

e 300 mg/kg i.p. apresentaram mortalidade de, 30%, 10%, 60% e 100%  

respectivamente. A partir do número de morte de animais durante o período de 

observação foi calculada a DL50 pela via intraperitoneal, o valor obtido foi de 199,9 

mg/kg com um intervalo de confiança de 190 - 210,3 mg/kg para camundongos machos 

e fêmeas com coeficiente de determinação R
2
 = 0,93.  

 

5.2. Efeito do GER na triagem farmacológica comportamental 

Na tabela 4 estão resumidos os principais efeitos do geraniol, subministrado pela 

via oral ou pela via intraperitoneal, sobre o SNC. Como previsto pelo protocolo seguido 

(ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006b), a observação dos efeitos comportamentais nos 

camundongos comtemplou um tempo de quatro horas após os respectivos tratamentos. 

O número de mortes por cada grupo de animais (camundongos Swiss n=10, sendo cinco 

machos e cinco fêmeas) foi registrado por um período total de 14 dias após os 

tratamentos. Como se pode observar, todas as doses testadas, tanto pela via 

intraperitoneal como pela via oral (exceto a dose de GER 100 mg/kg v.o.) apresentaram 

analgesia e também, uma redução do reflexo auricular e corneal, indicativos de provável 

efeito anestésico.  
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Tabela 4. Resumo dos efeitos do geraniol no SNC. 

 

Tratamento 

(mg/kg) 

Quantificação dos efeitos no SNC 

(-) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito intenso 

Nº Total 

de mortes 

em 14 

dias Observação geral até às 4 horas 

 

GER 100 v.o. Ambulação diminuída (+), Resposta ao toque (-), Hipnose (+) 0 

GER 300 v.o. Ambulação diminuída (+), Analgesia (+), Reflexo auricular e corneal (-), 

Resposta ao toque (-) 

0 

GER 1000 v.o.  Ambulação diminuída (+), Analgesia (+), Anestesia (+), Reflexo auricular e 

corneal (-),Resposta ao toque (-), Catatonia (+), Hipnose (+) 

0 

GER 75 i.p. Ambulação diminuída (+), Analgesia (+), Reflexo auricular e corneal (-), 

Resposta ao toque (-) 

0 

GER 100 i.p. Ambulação diminuída (++), Analgesia (+), Reflexo auricular e corneal (-), 

Resposta ao toque (-), Ptose palpebral (+) 

3 

GER 150 i.p. Ambulação diminuída (++), Analgesia (+), Reflexo auricular e corneal (-), 

Resposta ao toque (-) 

    1 

GER 200 i.p. Ambulação diminuída (++), Analgesia(+), Reflexo auricular e corneal (-), 

Resposta ao toque (-) 

    6 

GER 300 i.p. Ambulação diminuída (++), Analgesia (++), Anestesia (++), Reflexo 

auricular e corneal (-), Resposta ao toque (-), Sedação (++), Morte (+) 

    10 

   

 

5.3.  Efeito do GER no teste das contorções abdominais induzidas por ácido 

acético  

  O gerianol (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p. e 50, 100 e 200 mg/kg, v.o.) foi testado no 

modelo experimental das contorções abdominais induzidas por ácido acético. A dose de 

50 mg/kg i.p. alterou significativamente o tempo de latência (846,0 ± 54,0 s) para o 

aparecimento das contorções abdominais induzidas pela injeção intraperitoneal de ácido 

acético, em comparação com os animais controle, tratados com veículo (238,4 ± 9,8 s) 

(Fig. 14). As doses de geraniol 12,5; 25 e 50 mg/kg i.p. e 50 e 200 mg/kg p.o. 

diminuíram o número das contorções abdominais respectivamente de 76,52%; 68,9 %; 

90,5% ; 43,2 % e 55,3 %  (Fig. 15). O grupo pré-tratado com morfina (6 mg/kg, i.p.) foi 

usado como padrão positivo e apresentou aumento no tempo de latência no 

aparecimento da primeira contorção (827,5 ± 72,5 s), e redução do número de 

contorções abdominais (96,2%) (Fig. 14 e 15).   
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Figura 14. Efeito do geraniol sobre a latência no teste das contorções abdominais induzidas por 

ácido acético. Camundongos Swiss machos receberam geraniol (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p. e 50, 100 e 200 

mg/kg, v.o), ou morfina (MOR: 6mg/kg, i.p.) e comparados com o controle (veículo). Cada coluna 

representa a média ± e.p.m. (n=6), sendo ***p <0,001 versus controle (ANOVA “one-way” 

complementado pelo teste de Dunnett). 

 

 

Figura 15. Efeito do geraniol sobre as contorções abdominais induzidas por ácido acético. O 

geraniol nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg i.p e nas doses de 50 e 200 mg/kg v.o, e morfina (MOR: 6 

mg/kg i.p.) diminuíram significativamente o número das contorções quando comparados com o controle 

(veículo). Cada coluna representa a média ± e.p.m. (n=6), sendo **p <0,01; ***p <0,001 versus controle 

(ANOVA “one-way” complementado pelo teste de Dunnett).  
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5.4. Participação da via opióide no mecanismo de ação do GER  

Nas figuras 16 e 17 é mostrado respectivamente, como o geraniol na dose de 25 

mg/kg i.p. aumentou (p <0,05) o tempo de latência para a primeira contorção (562,8 ± 

119,3s) em comparação com o grupo controle (231,7 ± 13,2 s) e diminuiu (p <0,05) as 

contorções abdominais (8,8 ± 5,6; 62,6%), em animais pré-tratados com naloxona de 

forma semelhante ao grupo testado na ausência do antagonista opióide (7,5 ± 2,6; 

68,1%). 

 

 

Figura 16. Efeito do geraniol em presença e ausência de naloxona sobre a latência no teste das 

contorções abdominais induzidas por ácido acético. Camundongos machos Swiss foram tratados com 

veículo (controle), geraniol (25 mg/kg, i.p.), morfina 6 mg/kg i.p (padrão positivo), ou com naloxona 

(5mg/kg, s.c.) + GER ou naloxona (5mg/kg, s.c.) + MOR. Cada coluna representa a média ± e.p.m. (n=6), 

sendo *p <0,05; ***p <0,001 versus controle; e ###p <0,001 versus morfina (ANOVA “one-way” 

complementado pelo teste de Dunnett). 
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Figura 17. Efeito do geraniol em presença e ausência de naloxona sobre as contorções abdominais 

induzidas por ácido acético. Camundongos foram tratados com veículo (controle), geraniol (25 mg/kg, 

i.p.) ou morfina 6mg/kg i.p. (padrão positivo), e gernaiol ou morfina em animais pré-tratados com 

naloxona (5 mg/kg, s.c.). Cada coluna representa a média ± e.p.m (n=6). Sendo *p <0,05; ***p <0,001 

versus controle; e ##p <0,01 versus morfina (ANOVA “one-way” complementado pelo teste de Dunnett). 

 

5.5. Efeito do GER no teste da formalina  

O geraniol (12,5; 25 ou 50mg/kg) também apresentou atividade antinociceptiva 

avaliada através do teste da formalina. Os animais pré-tratados com morfina (10 mg/kg, 

i.p) foram usados como controle positivo. Os animais tratados com geraniol 50 mg/kg 

i.p. durante a segunda fase de observação, a fase inflamatória, executaram o ato de 

lamber a pata injetada com formalina 2,5%, por um tempo reduzido (2,0 ± 1,3 s) quando 

comparados com o controle (198,9 ± 34,9 s). A porcentagem de inibição no tempo de 

lambida da pata de geraniol (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p.) e morfina (10 mg/kg, i.p.) foram 

respectivamente: 51,3%, 46,3%, 99,0% e 94,1% (Fig. 18). 
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Figura 18. Efeito do geraniol sobre a nocicepção induzida por injeção intraplantar de formalina. 

Tempo em segundos (s) de lambida da pata injetada com formalina (2,5%), durante a primeira e segunda 

fase do teste, em camundongos Swiss machos, tratados com veículo (controle), geraniol (12,5; 25 e 50 

mg/kg, i.p.) ou morfina (10 mg/kg, i.p., padrão positivo). Cada coluna representa a media ± e.p.m. (n=7-

8), sendo *p <0,05; ***p <0,001 versus grupo controle (ANOVA “one-way” complementado pelo teste 

de Dunnett). 

 

5.6. Efeito do GER no teste do glutamato 

A subministração de geraniol (50 mg/kg, i.p.) reduziu (p <0,01) o tempo de 

lambida da pata induzida pela administração de glutamato (32,4 ± 9,7 s; 61,0 %) (Fig. 

19). Da mesma forma, a dizocilpina (MK-801: 0,03 mg/kg, i.p.), antagonista do receptor 

NMDA, utilizada como padrão positivo, também mostrou um decréscimo na resposta 

(9,8 ± 3,5 s; 88,2%) quando comparado com o grupo controle (83,0 ± 5,6 s). 
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Figura 19. Efeito do geraniol sobre a nocicepção induzida por injeção intraplantar de glutamato. 

Tempo de lambida da pata (s) injetada com glutamato (30 μM), em camundongos Swiss machos tratados 

com veículo (controle), GER (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p.) ou MK-801 (0,03 mg/kg, i.p. padrão positivo). 

Cada coluna representa a media ± e.p.m. (n=7-8). Sendo **p <0,01; ***p <0,001 versus controle 

(ANOVA “one-way” complementado pelo teste de Dunnett). 

 

5.7. Registro extracelular do PAC 

 

5.7.1. Caracterização dos parâmetros do PAC  

O traçado do potencial de ação composto (PAC) durante o período de 

estabilização apresentou duas ou, em alguns casos, três componentes de onda. Nem 

todas as curvas de registro apresentaram a terceira componente e embora, em alguns 

casos, esteve presente no começo do período de estabilização de 120 minutos, ao final 

desse período, na maioria dos casos, tornou-se indistinguível da linha base. Portanto, 

por coerência na análise dos dados não foi considerado o efeito do geraniol sobre a 

terceira componente do PAC.  

Após 120 minutos da aplicação de um estimulo maximal de 40 V e 0,2 Hz nos 

nervos ciáticos foram obtidos os parâmetros de estabilização do PAC: amplitude pico-a-

pico (APP), amplitude positiva da 1ª e 2ª componente, duração da 1ª e 2ª componente, 

velocidade da 1ª e 2ª componente. Esses valores foram comparados com os dados 

imediatamente após a troca da solução de Locke com solução de geraniol (0 min GER).  

A ausência de diferença (p > 0,05) entre os dados confirmou a estabilização dos 

citados parâmetros (Tab. 5). 
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Tabela 5. Valores dos parâmetros analisados do PAC após 120min de estabilização e após a troca 

de solução da câmara (0 min GER). 

Parâmetro Após 120 min estabilização Após troca de solução              

(0 min GER) 

Amplitude pico-a-pico (mV) 14,07 ± 0,76 (40) 13,92 ± 0,76 (40) 

Amplitude 1
a 
componente (mV) 12,41 ± 0,66 (40) 12,51 ± 0,70 (40) 

Amplitude 2ª componente (mV) 3,14 ± 0,30 (40) 3,87 ± 0,36 (40) 

Duração 1ª componente (ms) 0,38 ± 0,01 (37) 0,41 ± 0,02 (39) 

Duração 2ª componente (ms) 0,66 ± 0,04 (33) 0,67 ± 0,04 (33) 

Velocidade 1ª comp. (m/s) 44,45 ± 1,22 (38) 44,03 ± 1,19 (38) 

Velocidade 2ª comp. (m/s) 17,75 ± 0,49 (37) 18,47 ± 0,53 (36) 

 

Os valores expressam a media ± e.p.m. (ANOVA “one-way” seguido pelo teste t- Student).  O número 

entre parênteses representa a quantidade de experimentos/nervos analisados.  

 
 

5.7.2. Efeito do GER sobre o PAC 

O geraniol foi testado nas concentrações de 0,001; 0,01; 0,1; 0,3; 0,45; 0,6; 0,75; 

1 e 3 mM e apresentou um efeito depressor do PAC, alterando os principais parâmetros 

amplitude pico-a-pico, amplitude positiva da 1ª e 2ª componente e velocidade da 1ª e 2ª 

componente, de modo dependente da concentração. O efeito depressor (p < 0,05) do 

geraniol foi verificado a partir da concentração de 0,3 mM e a reversão do seu efeito foi 

alcançada parcialmente após um período de lavagem de 180 minutos (Fig.20).  

 

 

 

Figura 20. Efeito do geraniol sobre o traçado eletrofisiológico do PAC do nervo ciático de 

camundongo. A: Registro do PAC ao final da estabilização. B: Registro ao final dos 180 min de 

exposição ao GER 3 mM. C: Registro após 180 min de recuperação, após lavagem. 
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5.7.3. Efeito do GER sobre a amplitude pico-a-pico do PAC 

O geraniol foi eficaz em reduzir (p <0,05) a amplitude pico-a-pico do potencial 

de ação composto a partir da concentração de 0,45 mM. O nervo ciático ficou exposto 

ao geraniol, nas diferentes concentrações, durante 180 minutos. As concentrações de 3 

mM e 1 mM apresentaram bloqueio total do PAC. Para as concentrações de 0,75 mM, 

0,6 mM e 0,45 mM, a APP foi reduzida respectivamente, para 28,72 ± 12,85%, 35,63 ± 

6,57% e 50,57 ± 5,54% do valor controle, enquanto as concentrações de 0,3 mM, 0,1 

mM, 0,01 mM e 0,001 mM não apresentaram redução significativa (Fig. 21). Neste 

intervalo, o efeito do geraniol sobre a APP se ajustou a uma curva sigmoidal descrita 

pela função logística com quatro parâmetros no seguinte formato: f = min + (max-

min)/[(1 + (x/IC50)^(-Hillslope)], sendo R
2
 igual a 0,98 e o valor da inclinação 

(Hillslope) = -2,70 ± 0,61. O valor de CI50, a dose eficaz em reduzir a APP para 50%, 

foi estimado ser de 0,48 ± 0,04 mM (p <0,001). 

 

Figura 21. Efeito do geraniol sobre a amplitude pico-a-pico (APP) do PAC. Os dados estão 

apresentados em porcentagem como média ± e.p.m., sendo *p <0,05 versus controle (ANOVA seguido 

pelo teste de Dunn’s). 
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Na tabela 6 estão apresentados os valores em porcentagem (do controle) de 

inibição da amplitude pico-a-pico do PAC ± e.p.m. para cada concentração de geraniol 

testada, após 180 minutos de exposição à droga comparados com o valor ao tempo 0 

minutos utilizado como valor controle (100%). 

 

Tabela 6. Porcentagem do controle da amplitude pico-a-pico (APP) após 180 min de exposição ao 

geraniol. Os dados estão mostrados em porcentagem como média ± e.p.m. versus controle (tempo 0 min). 

n Geraniol 

(mM) 

APP (% do 

controle)       

0 min 

APP (% inibição para o 

controle)                    

180min 

4 3,000 100,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00    *** 

4 1,000 100,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00    *** 

5 0,750 100,00 ± 0,00 28,72 ± 12,85   ** 

4 0,600 100,00 ± 0,00 35,63 ± 6,57       * 

4 0,450 100,00 ± 0,00 50,57 ± 5,54       * 

7 0,300 100,00 ± 0,00         89,91 ± 5,99 

4 0,100 100,00 ± 0,00         110,48 ± 2,78 

4 0,010 100,00 ± 0,00         98,27 ± 3,46 

4 0,001 100,00 ± 0,00         108,32 ± 4,35 

*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,05 (ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s) 

 

 

5.7.4. Curva temporal do efeito do GER sobre a amplitude pico-a-pico do 

PAC 

Com as concentrações de geraniol 3 mM, 1 mM e 0,75 mM de geraniol a 

inibição da APP foi significativa respectivamente, a partir de 90, 120 e 150 minutos da 

exposição à droga. Já para as concentrações de 0,6 mM e 0,45 mM a inibição foi 

significativa somente ao final da exposição à droga (180 min) (p < 0,05). Como citado 

anteriormente, o GER nas concentrações estudadas entre 0,3 mM e 0,001 mM não 

inibiu significativamente a amplitude pico-a-pico do PAC ao longo de todo o 

experimento (Fig. 22). 
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Figura 22. Curva temporal do efeito do geraniol sobre a amplitude pico-a-pico (APP) do PAC. Os 

dados estão mostrados em porcentagem como média ± e.p.m., sendo *p < 0,05 versus controle (ANOVA 

seguido pelo teste de Dunn’s).  

 

 

5.7.5. Efeito do GER sobre a amplitude positiva da 1ª e 2ª componente do 

PAC 

A amplitude positiva da 1ª e 2ª componente foi alterada pela exposição do nervo 

ao geraniol. Ao final dos 180 minutos, as concentrações de 3 mM e 1 mM apresentaram 

bloqueio total da amplitude positiva de ambas as componentes, já a concentração de 0,6 

mM bloqueou totalmente a amplitude positiva apenas da 2ª componente, e foi observada 

uma redução para 39,24 ± 7,56% do valor controle na 1ª componente. Para as 

concentrações de 0,75 mM e 0,45 mM a amplitude positiva da primeira e segunda 

componente foi reduzida, respectivamente, para 29,50 ± 12,91%, e 51,91 ± 6,09% do 

valor controle (1ª componente) e para 0,34 ± 0,34% e 12,08 ± 6,98% do valor controle 

(2ª componente). A 0,3 mM observou-se redução para 56,65 ± 10,40% do controle para 

a 2ª componente, mas a amplitude positiva da primeira componente não sofreu 

alterações significativas (p >0,05) a essa concentração. Enquanto para as concentrações 

de 0,1 mM, 0,01 mM e 0,001 mM, não houve alteração significante da amplitude 

positiva em ambas as componentes do PAC (Fig. 23).  
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Figura 23. Efeito do geraniol sobre a amplitude positiva da 1ª e 2ª componente do PAC. Os valorem 

são expressos em porcentagem como média ± e.p.m., sendo *p <0,05 versus controle (ANOVA seguido 

pelo teste de Dunn’s ou de Holm-Sidak).  

 

O efeito do geraniol sobre a amplitude positiva da 1ª e 2ª componente está 

resumido na tabela 7 em termos de percentuais de redução do controle (tempo 0 min) 

após 180 minutos de exposição à droga.  
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Tabela 7. Porcentagem do controle da amplitude positiva (AP) da 1ª e 2ª componente do PAC após 

180 min de exposição ao geraniol. Os dados estão mostrados em porcentagem como média ± e.p.m.  

n Geraniol 

(mM) 

AP 1ª e 2ª  

(% do controle)      

0 min 

AP 1ª componente 

(% do controle)                    

180 min  

AP 2ª componente 

(% do controle)                       

180 min 

4 3,000 100,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00      ***  0,00 ± 0,00     *** 

4 1,000 100,00 ± 0,00   0,00 ± 0,00      ***  0,00 ± 0,00     *** 

5 0,750 100,00 ± 0,00 29,50 ± 12,91      **  0,34 ± 0,34     *** 

4 0,600 100,00 ± 0,00 39,24 ± 7,56        *  0,00 ± 0,00     *** 

4 0,450 100,00 ± 0,00 51,91 ± 6,09      **           12,08 ± 6,98      *** 

7 0,300 100,00 ± 0,00           84,86 ± 4,44           56,65 ± 10,40      ** 

4 0,100 100,00 ± 0,00         106,24 ± 5,23           72,27 ±  7,69 

4 0,010 100,00 ± 0,00         101,27 ± 2,80           82,68 ± 4,56 

4 0,001 100,00 ± 0,00          112,80 ± 4,40         108,35 ± 5,92 

*** p<0,001, ** p<0,01, *p<0,05 (ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s ou de Holm-Sidak) 

 

 

5.7.6. Curva temporal do efeito do GER sobre a amplitude positiva da 1ª 

componente do PAC 

A curva temporal do efeito do GER para a primeira componente, nas 

concentrações estudadas entre 0,001 mM e 0,3 mM revelou um efeito sem diferenças 

estatisticamente significantes (p >0,05) quando comparadas com o controle. O efeito foi 

estatisticamente significativo a partir de 90 minutos para a concentração de 3 mM e 120 

minutos para 1mM. Para as concentrações de 0,75 mM, 0,6 mM e 0,45 mM o efeito de 

redução (p <0,05) da amplitude positiva da 1ª componente foi alcançado de maneira 

estatisticamente significante apenas ao termino da exposição ao geraniol (180 min) (Fig. 

24).  
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Figura 24. Curva temporal do efeito do geraniol sobre a amplitude positiva da 1ª componente do 

PAC. Os valores são expressos em porcentagem como média ± e.p.m., sendo *p < 0,05 versus controle 

(ANOVA seguido pelo teste de  Dunn’s ou de Holm-Sidak). 

 

5.7.7. Curva temporal do efeito do GER sobre a amplitude positiva da 2ª 

componente do PAC 

As concentraçoes de 0,001 mM, 0,01 mM e 0,1 mM não inibiram 

significativamente a amplitude positiva da 2ª componente do PAC. Já com 0,3 mM de 

geraniol a inibição da segunda componente foi significativa ( p <0,05) somente aos 180 

minutos de exposição à droga. A inibição com 0,45 mM foi significativa a partir de 60 

minutos e com 0,6 mM e 0,75 mM a partir de 90 minutos (Fig. 25). 
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Figura 25. Curva temporal do efeito do geraniol sobre a amplitude positiva da 2ª componente do 

PAC. Os dados estão mostrados em porcentagem como média ± e.p.m., sendo *p < 0,05 versus controle 

(ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s ou de Holm-Sidak). 

 

 

5.7.8. Efeito do GER sobre a velocidade da 1ª componente do PAC 

O geraniol foi efetivo em reduzir a velocidade de condução da 1ª componente do 

PAC de maneira concentração dependente. Devido à grande redução da amplitude 

positiva da 1ª componente e bloqueio total do PAC nas concentrações de 3 mM e 1 mM, 

não houve resolução para medir a velocidade de condução desta componente até 180 

minutos, mas só foi medida até determinado tempo. A redução nessas concentrações foi 

significativa a partir de 45 minutos a 3 mM e a partir de 90 minutos a 1 mM. Em 0,75 

mM e 0,6 mM, o geraniol reduziu respectivamente, a velocidade de condução de 42,86 

± 2,19 m/s para 24,31 ± 2,32 m/s e de 48,08 ± 4,83 m/s para 25,70 ± 1,74 m/s, a partir 

de 120 minutos. Enquanto para a concentração de 0,45 mM, o geraniol reduziu 

significativamente a velocidade de condução da primeira componente, de 44,01 ± 2,74 

m/s para 27,88 ± 1,91 m/s e a concentração 0,3 mM reduziu de 46,18 ± 2,60 m/s para 

36,04 ± 1,60 m/s, ambas a partir de 150 minutos da exposição à droga. Na concentração 

de 0,1 mM, 0,01 mM e 0,001 mM, não houve diferença estatística entre o controle e o 

experimental. (Fig. 26). 
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Figura 26. Curva temporal do efeito do geraniol sobre a velocidade de condução do PAC da 1ª 

componente. O tempo de exposição dos nervos ao geraniol foi de 180 min. Os dados estão mostrados 

como média ± e.p.m., sendo *p <0,05 versus controle (ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s ou de Holm-

Sidak). 

 

Na tabela 8 encontra-se apresentados os dados da velocidade de condução para a 

1ª componente do PAC a 0 minutos e após 180 minutos de exposição ao geraniol. 

 

Tabela 8. Velocidade de condução (m/s) da 1ª componente do PAC. A velocidade foi medida a 0 min 

e a 180 min após a exposição dos nervos ao geraniol. Os dados estão mostrados como média ± e.p.m. 

n Geraniol 

(mM) 

Velocidade 1ª componente          

(0 min) 

Velocidade 1ª componente 

(180 min) 

4 3,000 45,06 ± 3,41     --                ** 

4 1,000 39,14 ± 4,27     --                 * 

5 0,750 42,86 ± 2,19 24,31 ± 2,32    *** 

4 0,600 48,08 ± 4,83  25,70 ± 1,74     *** 

4 0,450 44,01 ± 2,74  27,88 ± 1,91    *** 

7 0,300 46,18 ± 2,60 36,04 ± 1,60       * 

4 0,100 42,37 ± 3,34           38,55 ± 5,90 

4 0,010 46,81 ± 3,40           43,57 ± 2,74 

4 0,001 39,58 ± 5,87            37,95 ± 5,02 

 (--) referem-se às velocidades de condução que não foram possíveis de calcular, pois a grande redução da 

amplitude e completo bloqueio do PAC não permitiu resolução para mensurar a velocidade de condução. 
*** p<0,001; ** p<0,01; *p<0,05 (ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s ou de Holm-Sidak)  
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5.7.9.  Efeito do GER sobre a velocidade da 2ª componente do PAC 

O geraniol foi efetivo em reduzir também, a velocidade de condução da segunda 

componente do PAC. O geraniol 3 mM, 1 mM e 0,6 mM bloqueou o PAC, portanto, não 

foi possível medir a velocidade de condução desta componente até 180 minutos, mas só 

até determinado tempo, sendo que apenas a concentração de 0,6 mM foi 

estatisticamente eficaz em reduzir ( p <0,05) a velocidade de condução a partir de 30 

minutos. A concentração de 0,75 mM reduziu a velocidade de condução de 19,37 ± 1,83 

para 13,56 ± 0,00, mas não foi estatisticamente significante. À concentração de 0,45 

mM observou-se redução significante da velocidade de condução de 18,41 ± 1,6 para 

10,00 ± 0,12, a partir de 30 minutos da exposição ao geraniol. Enquanto para a 

concentração de 0,3 mM, o geraniol reduziu significativamente a velocidade de 

condução da 2ª componente de 18,37±1,31 para 12,71±0,56 a partir de 120 minutos de 

exposição à droga. As concentrações de 0,1 mM, 0,01 mM e 0,001 mM, assim como 

para a primeira componente, não apresentaram redução estatisticamente diferente entre 

o controle e o experimental (Fig. 27). 

 

Figura 27. Curva temporal do efeito do geraniol sobre a velocidade de condução do PAC da 2ª 

componente. O tempo de exposição dos nervos ao geraniol foi de 180 min. Os dados estão mostrados 

como média ± e.p.m., sendo *p < 0,05 vs controle (ANOVA seguido pelo teste de Dunn’s ou de Holm-

Sidak). 
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Na tabela 9 encontra-se apresentados os dados da velocidade de condução para a 

2ª componente do PAC a 0 minutos e após 180 minutos de exposição ao geraniol.  

 

Tabela 9. Velocidade de condução (m/s) da 2ª componente do PAC. A velocidade foi medida a 0 min 

e a 180 min após a exposição dos nervos ao geraniol. Os dados estão mostrados como média ± erro 

padrão da média. 

n Geraniol 

(mM) 

Velocidade 2ª componente          

(0 min) 

Velocidade 2ª componente 

(180 min) 

4 3,000 18,14 ± 0,62                    -- 

4 1,000 18,56 ± 1,77                    --               * 

5 0,750 19,37 ± 1,83          13,56 ± 0,00 

4 0,600 19,39 ± 1,87                     --               * 

4 0,450 18,41 ± 1,61 10,00 ± 0,12   *** 

7 0,300  18,37 ± 1,31  12,71 ± 0,56   *** 

4 0,100 16,44 ± 1,34           14,78 ± 1,88 

4 0,010 19,30 ± 1,94           18,15 ± 0,72 

4 0,001 16,19 ± 1,63          16,11 ± 1,42 

(--) Velocidades de condução que não foram possíveis de calcular, pois a grande redução da 

amplitude e completo bloqueio do PAC não permitiu resolução para mensurar a velocidade 

de condução. *** p <0,001; *p <0,05 (ANOVA seguido pelo teste de  Dunn’s ou de Holm-

Sidak)
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6. DISCUSSÃO 

 

Na revisão bibliográfica não foi relatado nenhum estudo específico sobre 

atividade antinociceptiva do geraniol e/ou sua ação sobre a excitabilidade das fibras 

nervosas envolvidas no processo doloroso, que foi, portanto, objeto do nosso estudo. 

A primeira etapa da nossa pesquisa foi determinar a toxicidade aguda do 

geraniol, mediante determinação da dose letal mediana (DL50) que corresponde à dose 

única de uma substância com capacidade de causar a morte de 50% dos animais 

tratados. Na determinação da DL50 são estabelecidas pelo menos 5 doses, sendo uma 

que não provoca morte dos animais, uma que mata 100% dos animais e três 

intermediarias (SÁ, ALMEIDA, 2006). O estudo da toxicidade aguda do geraniol foi 

efetuado administrando pela via intraperitoneal ou oral em camundongos machos e 

fêmeas doses únicas de geraniol e contabilizando o número de mortes durante os 14 dias 

seguintes (ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006b). O valor da DL50 i.p. obtido foi estimado 

sendo de 199,9 mg/kg com um intervalo de confiança entre 190,0 - 210,3 mg/kg. 

Comparado com outros monoterpenos, cujas DL50 foram calculadas pela mesma via de 

administração, ou seja a via intraperitoneal em camundongos, como por exemplo o 

álcool perílico (BENEDITO, 2009) cuja DL50 foi estimada em 281,3 mg/kg, ou o (-)-

mirtenol (SALVADORI, 2013) que apresentou um valor de 296 mg/kg i.p., o geraniol 

apresentou um valor de DL50 inferior. Por outro lado, nesse trabalho estimou-se que o 

valor de DL50 pela via oral para o geraniol, deve ser maior que 1g/kg em camundongos 

machos e fêmeas. Em estudos sobre a toxicidade oral aguda em ratos, obteve-se um 

valor de DL50 de 3,6 g/kg (JENNER, et al.,1964 apud LAPCZYNSKI et al., 2008), 

valor similar ou superior a outros terpenoides, como o carvacrol (810 mg/kg), o 

mirtenol (1,4 g/kg), o eugenol ( >2 g/kg), o estragol ( > 2,5 g/kg), o (+)-limoneno (4 

g/kg), entre outros (EL-FALDER, 2013). 

A avaliação da toxicidade aguda teve como principal objetivo estabelecer doses 

seguras de geraniol que poderiam ser utilizadas nos ensaios posteriores, evitando a 

administração de doses tóxicas.  

  Para dar continuidade ao estudo psicofarmacológico com o geraniol, foi 

realizada a triagem psicofarmacológica comportamental, útil para traçar o perfil 

farmacológico de uma droga a partir de seus efeitos sobre o SNC e Sistema Nervoso 
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Autônomo (SNA), assim como possibilita a escolha dos ensaios subsequentes 

direcionados a um estudo mais específico.  

Na triagem preliminar, todas as doses testadas de geraniol causaram nos animais 

diminuição da ambulação apontando perfil depressor do SNC. Embora esse seja um dos 

parâmetros mais indicativo de depressão a nível do SNC, não pode ser considerado de 

maneira categórica. De fato, no caso de drogas opióides, por exemplo, mesmo sendo 

consideradas depressoras do SNC, mostram um aumento da movimentação espontânea 

quando injetada em camundongos. Outros parâmetros foram observados que 

confirmaram efeito depressor, como a diminuição da resposta ao toque, ou seja, os 

animais tratados com geraniol demoraram mais tempo em comparação ao grupo 

controle, para reagir a estímulos como, estalar dos dedos ou fricção de uma caneta sobre 

as barras metálicas da gaiola. Apenas no tratamento com a dose de 1 g/kg de geraniol, 

observou-se catatonia, que exprime uma contração intensa da musculatura esquelética, 

reação típica dos neurolépticos, sobretudo os clássicos que bloqueiam as vias 

dopaminérgicas centrais. Nenhum animal tratado com geraniol apresentou a cauda de 

Straub, que é uma configuração da cauda ereta, encurvada em direção à cabeça do 

animal, que relaciona-se ao efeito de drogas opióides e algum composto semelhante à 

serotonina. O efeito predominante, que observou-se em todas as doses testadas de 

geraniol tanto pela via intraperitoneal, como pela via oral, exceto a dose de 100 mg/kg 

v.o. neste teste preliminar, foi analgesia/antinocicepção, apurada mediante avaliação 

qualitativa da redução da resposta ao aperto do terço inferior da cauda do animal com 

uma pinça. Também, observou-se perda do reflexo auricular e corneal, caracterizando 

um provável efeito anestésico provocado pela droga teste (ALMEIDA, OLIVEIRA, 

2006b). 

A partir dos resultados obtidos no estudo da toxicidade aguda e na triagem 

psicofarmacológica, foram definidas as doses que foram testadas em ensaios de 

avaliação de propriedade antinociceptiva. Considerando que o processo da dor prevê o 

envolvimento de diferentes vias de sinalização, faz-se necessário, para avaliar uma 

possível atividade antinociceptiva de uma nova droga, a utilização de modelos 

experimentais que diferenciem por mecanismos centrais, envolvendo mediadores 

imediatos; ou por mecanismos periféricos, envolvendo mediadores produzidos mais 

tardiamente, principalmente aqueles que são liberados durante o processo inflamatório 

(SILVA et al., 2013). 
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O primeiro modelo de nocicepção escolhido para testar a ação farmacológica do 

geraniol foi o teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético. Baseia-se na 

contagem das contorções da parede abdominal seguidas de torção do tronco e extensão 

dos membros posteriores em resposta reflexa à irritação química e à peritonite 

produzidas pela injeção de uma solução de ácido acético. A supressão ou a redução do 

número de contorções indica um efeito analgésico da droga em estudo (KOSTER, 

ANDERSON, DEBBER, 1959; COLLIER et al., 1968). Trata-se de um método não 

seletivo para avaliar novas drogas analgésicas, sendo sensível a drogas que atuam tanto 

em nível central, como a nível periférico. A irritação local provoca a liberação de uma 

variedade de mediadores endógenos, tais como a substância P, bradicininas, 

prostaglandinas, bem como de citocinas pró-inflamatórias, TNF-α, PGE e PGF, 

sensibilizando e estimulando as terminações neuronais da região. Portanto, drogas 

analgésicas centrais reduzem ou mesmo inibem as contorções abdominais, mas também 

outras drogas, tais como os anti-inflamatórios não-esteroidais, anticolinérgicos e anti-

histamínicos têm-se mostrado eficazes em inibir as contorções (COLLIER et al., 1968; 

ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006a). O geraniol foi administrado em camundongos nas 

seguintes doses: 50, 100 e 200 mg/kg v.o e nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg i.p. Como 

padrão positivo foi utilizada a morfina (6 mg/kg i.p.), com marcante efeito analgésico 

mediato pela ligação a receptores opióides tanto no sistema nervoso central como 

periférico (STEIN et al., 1993; CARVALHO, LEMÔNICA, 1998; FERREIRA, 

HIDALGO, CAUMO, 2006). As doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg i.p. apresentaram efeito 

similar à dose de 200 mg/kg, que foi a maior dose v.o. testada neste modelo. Todas 

reduziram as contorções abdominais assim como a morfina, quando comparados com o 

controle (veículo).  

Em vista desses resultados, foi escolhida a via intraperitoneal como via de 

administração do geraniol nos subsequentes ensaios comportamentais, por ser de fácil 

procedimento e por ser, a cavidade peritoneal, uma superfície ampla e ricamente 

vascularizada, os fármacos são absorvidos e passam para a circulação rapidamente. 

Inclusive, é corriqueiramente empregada para administrar fármacos em pequenos 

animais de experimentação (WANNMACHER, FUCHS, 2006). Também, a 

subministração pela via i.p. possibilitou o uso de doses eficazes relativamente mais 

baixas quando comparadas com aquelas de outros monoterpenos. De fato, na literatura, 

vários são os estudos com monoterpenos, onde foi utilizado como primeira ferramenta o 
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teste das contorções abdominais induzida por ácido acético (SOUSA, 2011). As doses 

de geraniol testadas (12,5; 25 e 50 mg/kg, i.p.) apresentaram uma redução significativa 

no numero de contorções abdominais de 76,5%, 68,9% e 90,5% respectivamente. 

Quando comparadas com as doses antinociceptivas de outros monoterpenos estudados 

no mesmo modelo experimental, como por exemplo, o (-)-linalol (25, 50 e 75 mg/kg, 

i.p.) que reduziu as contorções respectivamente de 38%, 52% e 47% (PEANA, et al., 

2003), ou ainda, o (-)-mirtenol que na dose de 75 mg/kg i.p. reduziu em 69,3% (SILVA 

et al., 2014), é possível sugerir que o geraniol, especificamente neste modelo de 

nocicepção, teve efeito farmacológico antinociceptivo similar, mas com uma maior 

potência, sendo que a dose mais baixa com relevante efeito antinociceptivo foi de 12,5 

mg/kg i.p.  

O teste das contorções abdominais foi utilizado também, para investigar a 

possível participação do sistema opióide no efeito antinociceptivo do geraniol, tendo em 

vista que a via opióide é uma das principais via de inibição da dor (SAWYNOK, 2003). 

Para este tipo de estudo, o protocolo experimental baseou-se sobre o princípio 

farmacológico de competição entre agonista e antagonista pela ligação ao receptor 

específico. A administração previa de antagonista, que se liga no sito ativo do receptor, 

bloqueia os efeitos decorrentes da sua ativação, impedindo ao agonista de promover sua 

ação. Caso a via de sinalização bloqueada não seja um mecanismo usado pela 

substância teste, o efeito não será alterado.  

Portanto, os animais foram pré-tratados com naloxona, que é um antagonista não 

seletivo dos receptores opióides e depois, receberam morfina, agonista opióide utilizado 

como padrão, ou geraniol, a sustância em estudo. Os resultados mostraram que a 

naloxona antagonizou o efeito da morfina, ou seja, ligando-se aos receptores opióides 

impediu ao ligante agonista, a morfina, de atuar no receptor para inibir a transmissão 

neuronal dolorosa. Contudo o efeito antinociceptivo do geraniol não foi alterado pelo 

pré-tratamento com naloxona, sugerindo que a participação da via opióide no 

mecanismo de ação do geraniol é pouco provável. Estudos similares foram feitos com 

outros monoterpenos. Gonçalves e colaboradores (2008) observaram que a (-)-carvona 

apresentou um efeito antinociceptivo por diminuir o numero de contorções abdominais, 

mas a naloxona não reverteu esse efeito, excluindo provavelmente a influencia da via 

opióide no seu mecanismo de ação assim como para o geraniol. O efeito antinociceptivo 

do (+)-limoneno, também não foi revertido pela naloxona (AMARAL et al., 2007). Já, a 
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analgesia obtida com outros monoterpenos parece estar relacionada com a ativação do 

sistema opióide, como no caso do mirceno (RAO, MENEZES, VIANA, 1990), do (-)-

mentol (GALEOTTI et al., 2002) ou do (-)-linalol (PEANA et al., 2003). 

Entre os modelos experimentais mais tradicionais para avaliação da atividade 

antinociceptiva de novas drogas, o teste da formalina é um dos mais utilizados, pois é 

possível verificar a resposta do animal a uma dor contínua e moderada gerada por tecido 

lesionado (SILVA et al., 2013). Neste modelo de nocicepção se quantifica a resposta 

comportamental provocada pela injeção subcutânea de formalina diluída na pata traseira 

do animal segundo o protocolo descrito primeiramente por Dubuisson e Dennis em 

1977, e readaptado para camundongos por Hunskaar, Fasmer e Hole (1985). As 

respostas comportamentais à formalina seguem um padrão bifásico composto de uma 

fase inicial aguda (fase neurogênica), e de uma fase tardia (fase inflamatória) de 

atividade comportamental aumentada, que pode durar até cerca de uma hora. A 

principal vantagem desse modelo experimental é que, o estímulo de longa duração 

facilita a observação dos mecanismos de modulação atuantes no teste. A primeira fase 

inicia-se imediatamente após a injeção de formalina e se estende pelos primeiros 5 

minutos estando relacionada com a estimulação química direta dos nociceptores das 

fibras aferentes do tipo C e, em parte, das fibras do tipo Aδ e está associada à liberação 

de aminoácidos excitatórios, óxido nítrico e substância P. A segunda fase ocorre entre 

15 e 30 minutos após a injeção de formalina e está relacionada com a liberação de 

vários mediadores pró-inflamatórios, como bradicinina, prostaglandinas e serotonina, 

entre outros, e às alterações funcionais no corno dorsal da medula espinal 

(HUNSKAAR, HOLE, 1987; TJØLSEN et al., 1992).  

De acordo com os resultados dos experimentos de Hunskaar e Hole (1987), 

drogas como a morfina, codeína, nefopam e orfenadrina, tem efeito antinociceptivo em 

ambas as fases. Por outro lado, os fármacos anti-inflamatórios não-esteroidais 

indometacina e naproxeno e os esteroidais dexametasona e hidrocortisona inibem 

apenas a fase final, enquanto que o ácido acetilsalicílico (ASA), e o paracetamol 

apresentam antinocicepção em ambas as fases. Com a finalidade de investigar mais 

especificamente a ação antinoceptiva do geraniol, foi realizado, portanto, o teste da 

formalina com as doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg i.p e foi utilizada a morfina como 

padrão, por induzir analgesia em ambas as fases. O geraniol nas três doses testadas 

reduziu o tempo de lambida da pata apenas na segunda fase do teste, sugerindo que a 
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sua ação antinociceptiva está relacionada principalmente com a inibição da dor a nível 

periférico e associada ao processo inflamatório. Um comportamento parecido ao 

geraniol destacou-se em estudos com outros monoterpenos no teste da formalina, o (-)-

mirtenol (SALVADORI, 2013) ou o (+)-limoneno (AMARAL et al., 2007) que 

também, apresentaram um efeito antincoceptivo apenas na segunda fase. Já outros 

monoterpenos como o citronelal (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2010), a (R)-(+)-

pulegona (SOUSA et al., 2011), o (-)-linalol (VENANCIO et al., 2011b), ou a α,β-

epóxi-carvona (ROCHA et al., 2013) foram eficazes em inibir ambas as fases do teste 

da formalina.   

Para dar prosseguimento ao estudo, também, foi avaliado o envolvimento do 

sistema glutamatérgico no mecanismo de ação do geraniol. Vários estudos têm 

demonstrado que o glutamato além de ser um dos neurotransmissores excitatórios mais 

difuso no SNC, também, tem um papel fundamental em nível periférico na transmissão 

da resposta nociceptiva, tendo a capacidade de excitar e sensibilizar fibras aferentes Aδ 

e C, além de ter um papel importante na dor inflamatória (CARLTON, HARGETT, 

COGGESHALL,1995; DAVIDSON, COGGESHALL, CARLTON, 1997; CARLTON, 

COGGESHALL, 1999; BEIRITH, SANTOS, CALIXTO, 2002). Vários pesquisadores 

têm localizados e caracterizados os três grupos de receptores glutamatérgicos (NMDA, 

não-NMDA e metabotrópicos) a nível periférico, como nos gânglios da raiz dorsal 

(SATO et al.,1993). Coggeshall e Carlton (1998) mostraram a expressão periférica dos 

receptores glutamatérgicos inotrópicos em nervos sural e plantar mediano de ratos e por 

meio de técnicas de coloração imunohistoquímica, determinaram a presença dos 

supracitados receptores tanto em fibras mielinizadas como não mielinizadas. Em nervo 

ciático de rato foi detectada a subunidade NR2 do receptor NMDA (MA, 

HARGREAVES, 2000). Outros estudos evidenciaram que antagonistas de receptores 

NMDA, não-NMDA e metabotrópicos são capazes de eliminar a propagação da 

resposta nociceptiva e antagonizar os estímulos dolorosos provocados pela injeção de 

glutamato (LUTFY et al., 1997; KOVACIC, SOMANATHAN, 2010).  

De acordo com estas premissas, camundongos pré-tratados com geraniol (12,5; 

25 ou 50 mg/kg, i.p.) receberam injeção subcutânea na pata traseira de glutamato e foi 

contabilizado o tempo de lambida da pata durante 15 minutos. Os resultados mostraram 

que o geraniol (50 mg/kg i.p.), diminuiu o tempo de lambida da pata semelhante ao 

grupo padrão pré-tratado com antagonista não seletivo do receptor NMDA, a 
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dizocilpina (MK-801), isso nos leva a pensar que, o geraniol poderia exercer sua ação 

antinociceptiva modulando a neurotransmissão glutamatérgica de maneira dose 

dependente. Esses resultados corroboram e estendem as observações feitas sobre o 

efeito do geraniol no teste da formalina. De fato, há evidências na literatura, que 

comportamentos nociceptivos induzidos após a injeção intraplantar de formalina, 

também, são atenuados por antagonistas dos receptores do glutamato, especificamente 

na fase final do teste (DAVIDSON, COGGESHALL, CARLTON, 1997). Também, foi 

demonstrando que o NO é um dos mediadores que contribui para a inflamação 

periférica e a nocicepção causadas pelo glutamato (BEIRITH, 2003). Na revisão da 

literatura, foram encontrados estudos que destacam o efeito anti-inflamatório do 

geraniol (TIWARI, KAKKAR, 2009; SÁ, ANDRADE, SOUSA, 2013). Su e 

colaboradores (2010), comprovaram a eficácia do geraniol em suprimir a produção de 

NO e PGE em macrófagos indicando provável inibição da iNOS e COX2. O teste do 

glutamato vem ganhando destaque em estudos para avaliar a atividade antinociceptiva 

de vários produtos naturais. Santos e colaboradores (2015) comprovaram que o óleo 

essencial extraído da espécie Cymbopogon winterianus Jowitt ex Bor, sendo o geraniol 

o princípio ativo majoritário encontrado, promoveu supressão da nocicepção orofacial 

induzida pelo glutamato. Há evidências que indicam que a ação antinociceptiva causada 

pelo monoterpeno (-)-linalol no teste do glutamato poderia ser devido a uma interação 

com o sistema glutamatérgico, mais especificamente com os iGluRs (BATISTA et al., 

2008).  

Também, os interneurônios inibitórios GABAérgicos são densamente 

distribuídos no corno dorsal superficial e o GABA exibe um papel chave como 

neurotransmissor inibitório na modulação do processamento nociceptivo (MILLAN, 

2002; BASABAUM et al. 2009). O estudo conduzido por Lins e colaboradores (2014) 

exclui a interação do geraniol com o local benzodiazepínico do receptor GABAA no 

sistema nervoso central. 

Após ter avaliado a ação antinociceptiva do geraniol em modelos experimentais 

in vivo, o estudo foi direcionado à investigação do efeito direito do geraniol sobre a 

excitabilidade das fibras nervosas periféricas. De fato, o potencial antinociceptivo de um 

produto natural, por exemplo, pode ser medido pelo seu poder de aumentar o limiar de 

excitação dessas terminações nervosas ao estímulo doloroso, ou então, fazer com que os 

nociceptores não percebam ou não respondam ao estímulo doloroso promovido (SILVA 
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et al., 2013).  A alteração dos parâmetros do potencial de ação composto registrado em 

nervo ciático de ratos ou camundongos in vitro, tem sido um modelo abundantemente 

utilizado para estudos de atividade farmacológica analgésica e/ou anestésica de várias 

substâncias naturais, sendo a maioria terpenos (LEAL-CARDOSO et al., 2004; 

GONÇALVES et al., 2008; MOREIRA-LOBO et al., 2010; JOCA et al., 2012; LEAL-

CARDOSO et al., 2010).  O geraniol mostrou-se eficaz em inibir a atividade 

eletrofisiológica no nervo ciático que é um nervo periférico misto que contém em sua 

estrutura fibras sensoriais e motoras. Apresentou um efeito depressor sobre o PAC do 

nervo ciático de camundongo de forma dependente da concentração, parcialmente 

revertido ao término do experimento após lavagem com solução de Locke durante um 

período de recuperação de 3 horas. O efeito potencial analgésico e/ou anestésico do 

geraniol foi mensurado em função das alterações provocadas em alguns parâmetros 

eletrofisiológicos característicos do PAC.  

O modelo utilizado foi previamente padronizado, mostrando que as 

componentes do PAC presentes no registro não são um artefato do sistema, pois a 

retirada de Na
+
 da solução nutridora bloqueia totalmente o PAC que é revertido após 

lavagem e as componentes também, são bloqueadas por soluções com altas 

concentrações de K
+
 que causa inativação dos canais para Na

+
 (BERNE et al., 2004; 

SILVA-ALVES, 2009).  

Em relação à amplitude pico-a-pico, observou-se redução dependente da 

concentração com bloqueio total à concentração de 1mM a partir de 120 minutos de 

exposição à droga e à concentração de 3 mM o bloqueio total foi alcançado aos 90 

minutos. A redução estatisticamente significativa da APP observou-se a partir da 

concentração de 0,45 mM e no nosso estudo, foi estimado para o geraniol, um valor de 

CI50 igual a 0,48 ± 0,04 mM, que representa a concentração que induz 50% de inibição 

da amplitude pico-a-pico do PAC. Valores de CI50 similares foram encontrados para 

outros derivados terpenóides, podemos citar, por exemplo, o carvacrol que apresentou 

um valor de CI50 igual a 0,50 ± 0,04 mM (JOCA et al., 2012), para o linalol estimou-se 

uma CI50 de 0,78 ± 0,04 mM (LEAL-CARDOSO et al., 2010) e para o eugenol obteve-

se uma CI50 de 0,31 mM (MOREIRA-LOBO et al., 2010). 

No registro extracelular do potencial de ação composto foi possível identificar 

mais de uma componente, indicando a presença de grupos de fibras que conduzem o 

potencial de ação a velocidade diferente. As duas componentes que permaneceram 
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inalteradas durante o período de estabilização do nervo foram consideradas válidas para 

a análise dos principais parâmetros do PAC. A partir do calculo da velocidade de 

condução para cada componente, foi possível identificar e classificar os tipos de fibras 

que representavam. A primeira componente apresentou velocidade de condução média 

de 44 m/s e a segunda de 18 m/s. Comparando esses valores encontrados, com os 

modelos clássicos de classificação de fibras nervosas em função do parâmetro 

velocidade de condução (GUYTON, HALL, 2006) foram identificadas na primeira 

componente fibras mielinizadas sensoriais do subtipo Aβ (± 35-75 m/s) e motoras tipo 

Aγ (± 15-55 m/s), e na segunda componente fibras mielinizadas sensórias tipo Aδ (± 6-

30 m/s) e motoras Aγ.  

O geraniol também reduziu a amplitude positiva de ambas as componentes 

presentes no PAC, demonstrando sua capacidade em inibir a condução do PA tanto em 

fibras de grande como de diâmetro menor. Para a primeira componente o bloqueio total 

apresentou-se a partir da concentração de 1 mM aos 120 minutos do experimento e à 

concentração de 3 mM o bloqueio aconteceu aos 90 minutos, mas uma redução 

significativa foi proporcionada a partir da concentração de 0,45mM. Já para a segunda 

componente obteve-se uma redução estatisticamente significativa com a concentração 

de 0,3 mM e o bloqueio total apresentou-se a partir da concentração de 0,6 mM. Os 

resultados encontrados correspondem com algumas informações a respeito do 

mecanismo de ação de anestésicos locais clássicos. Staiman e Seeman (1977) 

observaram que fibras mielinizadas de pequeno diâmetro são mais sensíveis e 

bloqueadas por concentrações menores de anestésicos locais clássicos como, álcool 

benzílico, lidocaína e tetrodotoxina. A lidocaína, por exemplo, exerce um bloqueio com 

maior potência farmacológica em fibras Aγ e Aδ do que em fibras Aα / β do nervo 

ciático (POTOCNIK, TOMSIC, BAJROVIC, 2001). Segundo algumas evidências, a 

inibição de impulsos nas fibras nervosa segue o princípio do tamanho, portanto fibras de 

menor calibre, como as fibras Aδ e C, que estão ligadas à condução da dor são as 

primeiras a ser bloqueadas. As fibras Aα e Aβ, ligadas à condução de impulsos motores 

e de sensibilidade tátil e propioceptiva, só mais tarde apresentam evidências de 

bloqueio. Assim concentrações baixas podem abolir a dor sem interferir na atividade 

motora. O bloqueio diferencial é mais fácil de ser observado no período de recuperação, 

quando as diversas funções começam a se restabelecer, na ordem inversa do seu 

desaparecimento (ALVES, GUANAIS, 2006).  



La Rocca, V. Discussão   

 

76 
 

Após um período de lavagem de 3 horas, o PAC inibido pelo efeito do geraniol 

foi revertido parcialmente, sendo que a primeira componente foi recuperada mais 

rapidamente em relação à segunda componente, que foi bloqueada por primeira, mas 

recuperada mais lentamente.   

A velocidade de condução das componentes do PAC também foi alterada pela 

exposição ao geraniol. A velocidade pode ser diminuída por anestésicos locais, como 

lidocaína e procaína, que bloqueiam os canais de sódio dependentes de voltagem. De 

fato, o influxo de Na
+
 para dentro da célula é o principal responsável por disparar o PA, 

portanto a inibição dos Nav impede a condução nervosa, sendo essa a hipótese principal 

proposta para explicar o mecanismo pelo qual o geraniol alterou a amplitude e a 

velocidade de condução das componentes do PAC. Embora mecanismos alternativos 

podem ser considerados, como alterações das propriedades estruturais da membrana 

citoplasmática ou alteração da condutância de membrana a outros íons como K
+
, Ca

+2 
e 

Cl
-
 (ALVES, GUANAIS, 2006). 

Este conjunto de dados sugere que o geraniol apresenta relevante atividade 

antinociceptiva, principalmente na dor relacionada à inflamação. A participação da via 

opióide no mecanismo de ação é pouco provável, mas sua atividade antinociceptiva 

pode ser relacionada diretamente com a redução da excitabilidade neuronal periférica. 

Sendo assim um candidato promissor no desenvolvimento de novas drogas analgésicas, 

reforçando o importante papel dos produtos naturais no arsenal farmacoterapêutico no 

alívio da dor. 

Inclusive a biotecnologia oferece ferramentas inovadoras como a inclusão de 

óleos essenciais em sistemas vetores, como por exemplo, as ciclodextrinas, ou as 

nanopartículas, proporcionando aumento da solubilidade do fármaco e sua 

biodisponibilidade, controle da liberação, redução dos efeitos colaterais, possibilitando 

assim melhor formulação de novos medicamentos (SCHAFFAZICK et al., 2003; 

SANTOS et al., 2015).  
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7. CONCLUSÕES  

 

Diante dos resultados obtidos neste estudo, pode-se fazer as seguintes 

conclusões a respeito do geraniol:  

 

 Mostrou um perfil farmacológico de substância depressora no SNC; 

 

 Apresentou efeito antinociceptivo no teste das contorções abdominais 

induzidas por ácido acético em camundongos; 

 

 A via opióide, provavelmente, não participa no mecanismo de ação do 

geraniol na inibição da dor; 

 

 Apresentou efeito antinociceptivo no teste da formalina em camundongos, e 

as doses testadas foram mais eficazes na fase inflamatória do teste;   

 

 Apresentou efeito antinociceptivo no teste do glutamato em camundongos, 

talvez modulando a neurotransmissão glutamatérgica de maneira dependente 

da dose; 

 

 Bloqueou reversivelmente o PAC das fibras nervosas periféricas do nervo 

ciático, de maneira dependente da concentração, sendo a CI50= 0,48 ± 0,04 

mM;  

 

 Alterou reversivelmente e de maneira dependente da concentração a 

velocidade de condução das fibras nervosas periféricas do nervo ciático; 

 

 A atividade antinociceptiva pode ser relacionada com a redução da 

excitabilidade neuronal periférica, primeiramente de fibras mais finas como 

a Aδ, ligadas diretamente à condução da dor. 
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8. PERSPECTIVAS  
 

Com base nos resultados obtidos, há várias abordagens para a continuação e 

aprofundamento do estudo do potencial farmacológico do geraniol. São propostas as 

seguintes perspectivas: 

 

 Realização de testes toxicológicos de longo prazo com doses repetidas de 

geraniol; 

  

 Estudar a ação do geraniol sobre canais para Na
+
 voltagem dependentes ou 

para outros íons, mediante técnicas de patch-clamp; 

 

 Investigar outras propriedades do geraniol sobre o SNC, como a atividade 

ansiolítica e outras vias que podem estar envolvidas no mecanismo de ação, 

como o sistema serotonérgico ou adrenérgico;   

 

 Investigar outras vias de administração do geraniol completando com 

estudos de farmacocinética. 
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ANEXO 1: Certidão para uso de animais concedida pela Comissão de Ética para 

Uso de Animais (CEUA). 
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ANEXO 2: Esquema de observação na triagem farmacológica comportamental. 

 

Fonte: Almeida & Oliveira (2006b) 
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