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RESUMO 

 
EFEITO ANTI-HIPERALGÉSICO DO (-)-α-BISABOLOL E DO COMPLEXO DE 
INCLUSÃO (-)-α-BISABOLOL/β-CICLODEXTRINA EM MODELOS DE DOR 
CRÔNICA. Fontinele, Lima Laíza, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju-SE, 
2018. 
 

A dor crônica é uma dor contínua ou recorrente, que excede o curso normal de 
recuperação para uma lesão ou doença. A dor neuropática (DN) é um tipo de dor 
crônica, caracterizada por anormalidades como disestesia, hiperalgesia e alodinia, 
interfere negativamente na qualidade de vida do paciente e é de difícil tratamento. 
Diante disto, e considerando que (-)-α-bisabolol (BIS) apresenta diversas 
propriedades farmacológicas promissoras para o alívio desse tipo de dor, este 
estudo teve como objetivo avaliar o efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do BIS 
puro e do seu complexo de inclusão em β-ciclodextrina (β-CD) em modelos pré-
clínicos de dor crônica. Assim, investigou-se a eficiência de complexação do BIS e 
β-CD por meio de Cromatografia Líquida de Alto Desempenho (HPLC). Os modelos 
de dor crônica foram induzidos por injeção de CFA (25 μl; i.pl.) e lesão parcial do 
nervo ciático (LPNC). Os animais foram avaliados quanto aos parâmetros 
comportamentais: hiperalgesia mecânica, hiperalgesia térmica, força muscular e 
coordenação motora. Avaliaram-se também as concentrações das citocinas TNF-α e 
IL-10, a expressão da proteína adaptadora de ligação de cálcio ionizado (IBA-1). Os 
animais foram tratados com BIS e BIS/β-CD (50 mg/kg, v.o.) ou veículo. A eficiência 
de complexação (EC%) de BIS em complexos de inclusão com β-CD foi igual a 50% 
± 0,19. A partir deste resultado, infere-se que a quantidade de BIS incluído na 
cavidade da β-CD é inferior a 50 mg/kg. Então, por meio da análise em HPLC e 
cálculo de concentração de doses, foi possível determinar que a quantidade de BIS 
em β-CD foi cerca de 5 mg/kg. Apesar desta diferença de doses entre BIS e BIS/β-
CD, em ambos foi observado uma redução significativa (p<0,001) na hiperalgesia 
mecânica, nos dois modelos de dor estudados, e redução significativa (p <0,001) na 
hiperalgesia térmica no modelo de DN. Não foram encontradas alterações na força 
muscular e nem na coordenação motora. Além disso, ambos os compostos inibem (p 
<0,05) a produção de TNF-α no nervo ciático e na medula espinhal e estimulam (p 
<0,05) a liberação de IL-10 na medula espinhal em camundongos induzidos com 
LPNC. E que BIS e BIS/β-CD reduzem a imunomarcação IBA-1 em comparação 
com os camundongos tratados com veículo. Portanto, BIS e BIS/β-CD atenuam a 
hiperalgesia, modulam a liberação de citocinas e inibem a expressão de IBA-1 na 
medula espinhal no modelo LPNC. Com isso, os resultados mostram que BIS e 
BIS/β-CD possuem efeito anti-hiperalgésico em modelo de dor inflamatória crônica e 
em modelo de DN e que este efeito pode estar associado à modulação de citocinas 
pró e anti-inflamatórias e inibição da microgliose, que gera diminuição da liberação 
de citocinas e da hipersensibilidade ao estímulo nocivo. Fatos estes considerados na 
atualidade como estratégias terapêuticas importantes para o tratamento de DN. 
Assim, podemos sugerir que o BIS e BIS/β-CD, são moléculas promissoras para o 
tratamento de dores crônicas como a neuropática. 
 
Palavras-chave: Terpenos. Dor neuropática. Inflamação. Citocinas. Microgliose. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANTI-HIPERALGESIC EFFECT OF (-)-α-BISABOLOL AND THE INCLUSION 
COMPLEX (-)-α-BISABOLOL/β-CYCLODEXTRIN IN CHRONIC PAIN MODELS. 
Fontinele, Laíza Lima, Federal University of Sergipe, Aracaju-SE, 2018. 
 

Chronic pain is a continuous or recurring pain, which exceeds the normal course of 
recovery to an injury or disease. According to the chronic pain origin it can be 
classified as inflammatory or neuropathic. The neuropathic pain is a type of chronic 
pain, characterized by abnormalities such as dysesthesia, hyperalgesia and 
allodynia, interfering the patient's quality of life and is difficult to treatment. In view of 
this, and considering that (-)-α-bisabolol (BIS) presents several promising 
pharmacological properties for the relief of this type of pain, this study aimed to 
evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory effect of pure BIS and its complex 
of inclusion in β-cyclodextrin (β-CD) in preclinical models of chronic pain. Thus, the 
complexing efficiency of BIS and β-CD was investigated by means of High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC). The Chronic pain models were 
induced by injection of CFA (25 μl; i.pl.) and partial lesion of the sciatic nerve (PNSL). 
The animals were evaluated for behavioral parameters: mechanical hyperalgesia, 
thermal hyperalgesia, muscle strength and motor coordination. In addition, we 
assessed the concentrations the cytokines of TNF-α and IL-10, the expression of the 
ionized calcium-binding adapter protein (IBA-1). Animals were treated with BIS and 
BIS/β-CD (50 mg/kg, p.o) or vehicle. The complexation efficiency (EE%) of BIS in 
inclusion complexes with β-CD is equal to 50% ± 0.19. From this result, it is inferred 
that the amount of BIS included in the β-CD cavity is less than 50 mg/kg. Then, by 
means of HPLC analysis and calculation of dose concentration, it was possible to 
determine that the amount of BIS in β-CD was about 5 mg/kg. Despite this difference 
in doses between BIS and BIS/β-CD, a significant reduction (p <0.001) in mechanical 
hyperalgesia was observed in both pain models studied, and a significant reduction 
(p <0.001) in thermal hyperalgesia in the model of DN. No alterations were found in 
muscle strength and motor coordination. In addition, both compounds inhibit (p 
<0.05) TNF-α production in the sciatic nerve and spinal cord and stimulate (p <0.05) 
the release of IL-10 in the spinal cord in PNSL induced-mice. Further, BIS and BIS/β-
CD reduce IBA-1 immunostaining compared to vehicle treated-mice. Therefore, BIS 
and BIS/β-CD attenuates the hyperalgesia, misregulated the cytokines release and 
inhibit IBA-1expression in spinal cord in PNSL model. Therefore, the results show 
that BIS and BIS/β-CD have an antihyperalgesic effect in chronic inflammatory pain 
model and DN model and that this effect may be associated to the modulation of pro 
and anti-inflammatory cytokines and inhibition of microgliosis, which leads to 
decreased release of cytokines and hypersensitivity to noxious stimuli. These facts 
are currently considered as important therapeutic strategies for the treatment of DN. 
Thus, we can suggest that BIS and BIS/β-CD are promising molecules for the 
treatment of chronic pain such as neuropathic pain. 
 
Keywords: Terpenes. Neuropathic pain. Inflammation. Cytokines. Microgliosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dor é um mecanismo de proteção que possibilita a detecção de estímulos 

físicos e químicos capazes de produzir injúria tecidual (BAHMANI et al., 2014; 

ROCHA, 2011).  É definida pela Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP), como uma “experiência sensorial e emocional desagradável associada a 

lesões reais ou potenciais e descrita em termos de tais lesões” (AYDEDE, 2017). É 

classificada de forma temporal, como aguda ou crônica (BAHMANI et al., 2014). 

Dentre os tipos de dor crônica destaca-se a dor neuropática (DN). 

Definida como uma dor “decorrente de uma lesão ou doença que afeta o 

sistema somatossensorial” (JENSEN et al., 2011), a DN é caracterizada por 

anormalidades como disestesia, hiperalgesia e alodinia, interferindo na qualidade de 

vida do indivíduo acometido (JAGGI, JAIN e SINGH, 2011). Seu desenvolvimento 

relaciona-se com a sensibilização periférica e central, com o envolvimento de 

mediadores inflamatórios como o TNF-α, uma citocina pró-inflamatória que age 

sensibilizando receptores e assim promovendo a percepção da dor (CLARK, OLD e 

MALCANGIO, 2013; SOMMER e KRESS, 2004). 

Mundialmente, milhões de pessoas sofrem com esta enfermidade crônica. 

Estima-se que 40% dos pacientes que procuram tratamento para condições 

dolorosas crônicas apresentam sintomas neuropáticos (CHAUDAKSHETRIN, 2006; 

HALL et al., 2006; HECKE, VAN et al., 2014). A DN possui prevalência alta, afetando 

6,9% a 10% da população mundial (HECKE, VAN et al., 2014). Porém, o tratamento 

com os analgésicos habituais não são eficazes, sendo necessário o uso de drogas 

miorrelaxantes, antidepressivos, anticonvulsivantes ou opioides fortes, os quais 

mostram uma resposta parcial para o alívio da dor, além de efeitos adversos 

(BOUHASSIRA e ATTAL, 2016; WAN et al., 2016). Logo, a DN trata-se de um 

problema de saúde pública e a busca por novas propostas terapêuticas é um 

relevante campo da pesquisa (HONEY, TRONNIER e HONEY, 2016). 

Nesta busca por novos agentes terapêuticos destacam-se os produtos 

naturais (PNs), que representam mais de 50% de todas as drogas em uso clínico, 

além de representarem 50% das drogas aprovadas durante as últimas três décadas 

(SHAKYA, 2016). Dentre os PNs de grande repercussão terapêutica têm-se os óleos 
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essenciais, que são constituídos de diferentes compostos como terpenos, não 

terpenos (fenilpropanóides, álcoois, ésteres, aldeídos, etc.) entre outros (EDRIS, 

2007; VIGAN, 2010). Dentre os terpenos com propriedades terapêuticas apreciadas 

destacam-se os sesquiterpenos como, por exemplo, o (-)-α-bisabolol (BIS) (EDRIS, 

2007). 

O BIS é um álcool sesquiterpênico monocíclico natural, isolado a partir do 

óleo essencial de uma variedade de plantas, incluindo a camomila (Matricaria 

chamomilla) (BRAGA et al., 2009; MELO et al., 2017). Estudos evidenciaram 

diversas atividades farmacológicas como anti-inflamatória, gastroprotetora, 

antioxidante, vaso relaxante, antinociceptiva, entre outras (BEZERRA et al., 2009; 

LEITE et al., 2012; MENEZES et al., 2010; ROCHA, OLIVEIRA, et al., 2011); 

estando presente na formulação de produtos farmacêuticos e cosméticos, e 

apresentando segurança química para uso em humanos (SCOLFORO, DE 

OLIVEIRA, DAVIDE, 2012).  

Apesar do potencial farmacológico do BIS, este possui propriedades físico-

químicas que podem apresentar dificuldades quando administrado por via oral, 

devido principalmente a sua baixa solubilidade em água. Assim, a incorporação de 

produtos com características similares às apresentadas pelo BIS em ciclodextrinas 

(CDs) tem sido utilizada para melhorar tal característica e promover assim uma 

melhora em seu efeito biológico (LIMA et al., 2016; QUINTANS et al., 2013). As CDs 

são sistemas complexantes que têm por objetivo modular a liberação, a absorção e 

melhorar a estabilidade do fármaco (JANES et al., 2001). São oligossacarídeos 

macrocíclicos constituídos por unidades de glicose unidas entre si por ligações 

glicosídicas, produzidas de forma sintética ou natural, encapsulando total ou 

parcialmente compostos sólidos ou líquidos. Entre elas, as CDs mais usadas em 

termos de produção e baixo custo são β-ciclodextrinas (LIMA ET AL., 2016; 

SZENTE, SZEMÁN e SOHAJDA, 2016). 

Assim, visto as dificuldades encontradas no tratamento da DN, e a escassez 

de fármacos efetivos para o seu tratamento; e considerando que o BIS apresenta 

diversas propriedades farmacológicas que podem ser promissoras para o alívio dos 

sintomas característicos e tratamento desta doença, este estudo buscou avaliar o 

efeito antinociceptivo e anti-inflamatório do BIS isolado e do seu complexo de 

inclusão em β-ciclodextrina (BIS/β-CD) em modelos pré-clínicos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DOR 

 

Fisiologicamente a dor envolve estímulos, receptores, vias, estruturas do 

sistema nervoso central e periférico, percepção dolorosa, reações motoras e 

neurovegetativas (COVIAN, 1965). Sua principal função é comunicar danos 

estruturais ou funcionais, atuando como um sistema de alerta em resposta aos 

estímulos nocivos, o que desencadeia reações de defesa ou fuga para preservar a 

integridade do organismo (ANDRADE, DE, 2016; HELLEBREKER, 2002; 

KLAUMANN, WOUK e SILLAS, 2008).  

A classificação temporal da dor pode ser subdividida em aguda e crônica. A 

dor aguda ou fisiológica é de curta duração e induz respostas protetoras, com o 

intuito de interromper a exposição ao estímulo nocivo, normalmente está associada 

a lesão de tecidos ou a doença (SCHOLZ e WOOLF, 2002). Estados dolorosos 

prolongados (superiores a 3 meses) são classificados como dor crônica, que é 

contínua, se repete em intervalos de meses ou anos e não desaparece quando o 

estímulo nocivo é cessado. Este tipo de dor leva a uma estimulação persistente dos 

aferentes nociceptivos, induzindo assim alterações que aumentam os efeitos 

deletérios da dor crônica, podendo também ser denominada como dor patológica 

(MUIR, 2009). Logo, a dor aguda trata-se de um sintoma enquanto a dor crônica é 

uma doença propriamente dita, sendo nociva e independente ao estímulo que a 

gerou (FANTONI, MASTROCINQUE, 2002; KLAUMANN, WOUK e SILLAS, 2008). 

Geralmente, a dor crônica pode estar associada com hiperalgesia e/ou alodinia 

(MILLAN, 1999) e sofrimento psicológico, como ansiedade e depressão (LINTON, 

2000).  

A dor aguda ou crônica gera uma carga clínica, econômica e social 

significativa sobre a humanidade. A dor é o motivo mais comum para consultas 

médicas. O Instituto de Medicina de Washington, afirma que mais de 100 milhões de 

americanos sofrem de dor crônica (DZAU E PIZZO, 2014). Em 2004, Stewart, Ricci e 

Chee, estimaram que o tempo de trabalho perdido devido a estados dolorosos 

excede 50 milhões de dias e a perda de produtividade era estimada em 61,2 bilhões 

de dólares por ano (STEWART et al., 2004). Os custos diretos e indiretos totais da 
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dor crônica são estimados em 560 para 635 bilhões de dólares anualmente, o que 

excede em muito as outras 6 doenças principais, incluindo doenças cardiovasculares 

(309 bilhões), neoplasias (243 bilhões), lesões e envenenamento (205 bilhões), 

doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (127 bilhões), doenças do sistema 

digestivo (112 bilhões) e doenças do sistema respiratório (112 bilhões), conforme 

publicado pelas estatísticas do Instituto Nacional de Saúde (NIH) (GASKIN e 

RICHARD, 2012). Estima-se que a prevalência de dor crônica na população adulta 

varia de 2% a 40%, com uma taxa de prevalência média de 15% (HARKER et al., 

2012; MANCHIKANTI et al., 2011). E com o aumento da expectativa de vida, tais 

índices tendem a aumentar.  

A dor crônica pode ser subdividida segundo sua origem em nociceptiva e 

neuropática. A dor nociceptiva resulta da ativação direta de nociceptores da pele e 

outros tecidos em resposta a uma lesão tecidual, acompanhada de inflamação 

(Figura 1). A dor neuropática ou neurogênica origina-se devido a lesões de nervos 

periféricos ou do SNC (MARCHAND, 2008; ALMEIDA, 2006). Os eventos que levam 

a integração dos sinais de dor envolvem ativação em cascata de receptores 

(nociceptores periféricos), trajetórias ascendentes da medula espinhal, estações de 

retransmissão cerebral que integram os sinais de dor (localizados principalmente no 

tálamo) e locais de projeção cortical (áreas somatossensorial primária e secundária, 

bem como o córtex insular e singular) (CALVINO e GRILO, 2006). 
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Figura 1 - Os estímulos nocivos são transduzidos em atividade elétrica nos terminais 
periféricos de fibras C não mielinizadas e nociceptores de fibras Aδ finamente mielinizadas por 
receptores específicos ou canais iônicos sensíveis ao calor, estímulos mecânicos, prótons e 
frio. Esta atividade é conduzida para a medula espinal e, após a transmissão em vias centrais, 
para o córtex, onde a sensação de dor é experimentada (Adaptado  de SCHOLZ; WOOLF, 
2002). 

Uma vez danificado o tecido, seja de origem mecânica, infecciosa, 

isquêmica, por crescimento de células tumorais ou um processo autoimune, 

múltiplos mediadores químicos são liberados pelas células danificadas e 

inflamatórias. Assim, há um crescente aumento na liberação de citocinas, fatores de 

crescimento, cininas, purinas, aminas, prostanoides e íons, incluindo prótons 

(BODDEKE, 2001; MANTYH, CLOHISY e KOLTZENBURG, 2002).  

Alguns desses mediadores inflamatórios ativam diretamente nociceptores, 

evocando a dor. Outros agem em conjunto para produzir uma sensibilização do 

sistema nervoso somatossensorial, que é característico da dor inflamatória, 

permitindo uma ativação mais fácil da via da dor até o tecido cicatrizar (Figura 2A). A 

plasticidade mal adaptativa representa aquelas mudanças que geram dor 

espontânea e exagerada sem nenhum papel protetor ou reparador discernível. A dor 

torna-se a doença, tipicamente por dano ou disfunção do sistema nervoso periférico 

ou central, denominada "dor neuropática", a exemplo pode-se citar a síndrome do 

túnel carpal (Figura 2B). Também pode ocorrer uma redução da sensibilidade à dor 
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por meio do recrutamento de mecanismos inibitórios intrínsecos, particularmente nas 

condições em que uma reação de emergência é um imperativo maior do que a 

prevenção do dano tecidual (FIELDS, 2000; SCHOLZ e WOOLF, 2002). 

 

Figura 2 – A - Dor inflamatória. Tecidos danificados e células inflamatórias liberam mediadores 
químicos criando um "coquetel inflamatório" que ativa ou modifica as propriedades de resposta 
aos estímulos pelos aferentes nociceptivos. Isto, por sua vez, configura mudanças na 
responsividade dos neurônios no SNC. B - Dor Neuropática. A dor neuropática provém de lesões 
ou disfunções do sistema nervoso. As condições que afetam o sistema nervoso periférico, como 
na síndrome do túnel do carpo, a medula espinhal após lesões traumáticas ou o cérebro após o 
acidente vascular cerebral, podem causar dor neuropática, que é caracterizada por uma 
combinação de déficits neurológicos e dor (Adaptado de SCHOLZ; WOOLF, 2002). 

 

2.1.1 Nocicepção  

 

Nocicepção é o termo utilizado para descrever como o estímulo nocivo se 

torna uma experiência consciente, e está envolvida com o funcionamento normal 

dos sistemas fisiológicos (IGNATAVICIUS, WORKMAN, 2016). Um nociceptor é uma 

extremidade nervosa livre (dendritos) preferencialmente sensível a um estímulo 
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nocivo ou a um estímulo que se tornaria nocivo se prolongado. Os nociceptores são 

um subconjunto altamente especializado de neurônios sensoriais primários que 

respondem apenas a estímulos de dor e convertem os estímulos em impulsos 

nervosos que o cérebro interpreta para produzir a sensação de dor (ROSENQUIST, 

ARONSON, 2017).  

O processo de nocicepção da dor é constituído por quatro fases: transdução, 

transmissão, percepção e modulação. A transdução é o primeiro processo na 

nocicepção, e refere-se à conversão de um estímulo nocivo (térmico, mecânico ou 

químico) em atividade elétrica nos terminais periféricos das fibras sensoriais 

(PATEL, 2010). Esse primeiro processo inicia-se quando os nociceptores são 

ativados pelo estímulo nocivo, promovendo a abertura dos canais iônicos (sódio, 

potássio e cálcio), logo, os impulsos elétricos originados pela despolarização do 

axônio, viajam por meio de axônios de dois tipos primários, as fibras Aδ e fibras C, e 

são transmitidos para a medula espinhal, tronco encefálico, tálamo e córtex 

(MARCHAND, 2008; ORR, SHANK e BLACK, 2017; PATEL, 2010). 

A transmissão, segundo processo envolvido na nocicepção, envolve a 

passagem de potenciais de ação do terminal periférico ao longo dos axônios para o 

terminal central dos nociceptores no SNC, isto é, a transferência sináptica de 

entrada de um neurônio para outro (MARCHAND, 2008). Durante esse processo, a 

condução dos impulsos dolorosos corre ao longo das fibras Aδ e C (neurônios de 

primeira ordem) no corno dorsal da medula espinhal, formando sinapses com 

interneurônios excitatórios ou inibitórios (neurônios de segunda ordem) e na 

substância gelatinosa do corno dorsal (MCCLESKEY e GOLD, 1999; PATEL, 2010; 

ROSENQUIST, ARONSON, 2017). 

Os neurônios de segunda ordem fazem sinapses com neurônios de projeção 

(neurônios de terceira ordem), que atravessam a linha mediana da medula espinal, e 

sobem para o cérebro através de duas vias espinotalâmicas diferentes. A primeira 

via é o trato neoespinotalâmico, que conduz impulsos rápidos para dor, 

característicos de dor aguda. E a segunda via a do trato paleospinotalâmico, 

responsável por conduzir os impulsos lentos característicos da dor latejante ou 

crônica (Figura 3). A dor rápida e aguda é percebida primeiro e é seguida de dor 

latejante. Esses tratos se conectam à formação reticular, ao hipotálamo, ao tálamo 

(a principal estação de retransmissão da informação sensorial) e ao sistema límbico. 
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Os impulsos são então projetados para o córtex somatossensorial para interpretação 

e para outras áreas do cérebro para uma resposta integrada aos estímulos da dor 

(ELLISON, 2017). 

A percepção é a fase do processo de interpretação do estímulo nociceptivo. 

Refere-se à interpretação da entrada aferente no cérebro que dá origem à 

experiência sensorial específica do indivíduo. Essa é a consciência da percepção da 

dor. A transmissão dos estímulos termina nos sistemas reticular e límbico e no 

córtex frontal, onde ocorre a percepção (ROSENQUIST, ARONSON, 2017). Isso 

ocorre quase que simultaneamente, a interpretação da dor pode ser influenciada por 

muitos fatores, incluindo, entre outros, a genética, preferências culturais, papéis de 

gênero, experiência de vida, experiências de dolorosas passadas e nível de saúde 

(ELLISON, 2017; PATEL, 2010). 
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Figura 3 - Processamento sensorial no corno dorsal da medula espinal. (a) A estimulação das fibras 
C pela lesão produz dor espontânea e dor provocada por toques leves no local da lesão (hiperalgesia 
primária). Além disso, uma área de hiperalgesia secundária (dor mecânica aumentada após um 
estímulo nocivo) fora da área da lesão primária é produzida pela ativação dos receptores de N-metil-
D-aspartato (NMDA) junto ao sistema nervoso central (SNC), que ocorre em consequência do tráfico 
de impulsos nociceptores aferentes. (b) Quando ativados por estímulos mecânicos, térmicos ou 
químicos, os nociceptores conduzem impulsos aferentes na direção da medula espinal. (c) O corno 
dorsal da medula espinal constitui o 1º centro de retransmissão sensorial junto ao SNC. Os sinais 
nociceptores que chegam são submetidos a uma considerável modulação antes da deflagração dos 
sinais ascendentes. (d) Quando há ativação de áreas localizadas no tálamo e no córtex cerebral, as 
projeções secundárias ao nível do trato espinotalâmico, trato da coluna dorsal e outras vias 
nociceptoras levam à percepção consciente da dor (OAKLANDER, 2011). 

A modulação, último processo na nocicepção, trata da alteração de entrada 

sensorial. Neste passo, a modulação dos estímulos de dor, antes de sua percepção, 

é tanto por inibição ou quanto pelo reforço por meio de influências supraespinhais 

decorrentes da ponte, bulbo e mesencéfalo. A inibição supraspinal leva à liberação 

de opioides endógenos que limitam a liberação de neurotransmissores do neurônio 

primário e hiperpolarizam o neurônio secundário, por isso requer maiores estímulos 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibpqLyx9jXAhWIi5AKHdNzAqkQjRwIBw&url=http://www.medicinanet.com.br/conteudos/acp-medicine/5249/dor_cronica_%E2%80%93_anne_louise_oaklander.htm&psig=AOvVaw1W2riEoHfMwV1uMv2Ltpu5&ust=1511659296125532
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para alcançar seu potencial de ação (MILLAN, 2002). A estimulação supraspinal 

ocorre liberando neurotransmissores adicionais para aumentar a progressão do 

estímulo dos neurônios primários para secundários. Essencialmente, o interneurônio 

pode ser influenciado por caminhos descendentes do cérebro ou caminhos 

ascendentes da medula espinhal (CAPRIOTTI, FRIZZELL, 2016).  

2.1.2 Estímulo nocivo e dor  

Fisiologicamente, a dor é essencial para a integridade do indivíduo, 

garantindo assim a sobrevivência e a propagação da espécie. Ela é a percepção da 

nocicepção e, juntamente com outras percepções, é determinada pela integridade 

da atividade neurosensorial, a variedade comportamental e fatores psicobiológicos. 

Esta percepção inicia-se na periferia, por meio da ativação dos nociceptores 

(receptores sensoriais da dor). Estes encontram-se presentes por todo o organismo 

e são classificados em três subtipos (MILLAN, 2002): 

 Receptores mecânicos de alto limiar (RMAL): detectam pressão; 

 Receptores mecanotermais de baixo limiar (RMBL): detectam pressão e calor; 

 Receptores polimodais (RP): detectam pressão, calor e fatores químicos 

(Parent, 1996).  

Os RMAL e os RMBL são inervados pelas fibras mielinizadas Aδ E Aβ, 

enquanto os RP são inervados pelas fibras não mielinizadas C. As substâncias 

químicas que ativam estes receptores polimodais são mediadores inflamatórios 

como IL-1β, TNF-α, bradicininas, serotonina, histamina, substancia P, acetilcolina, 

etc. (FÜRST, 1999). Estas substâncias podem aumentar a sensibilidade da dor, 

reduzir ou inibir sua percepção. Por exemplo, as prostaglandinas são substâncias 

químicas que podem aumentar a sensibilidade dos receptores da dor, aumentando o 

efeito provocador da bradicinina; a substância P é um produto químico encontrado 

em fibras C que amplifica o sinal de dor; e alguns outros agentes químicos, podem 

inibir a transmissão ou percepção da dor, como encefalinas e endorfinas 

(CAPRIOTTI, T., FRIZZELL, 2016; HUETHER, S., MCCANCE, 2016). 

Além de ativar os nociceptores, os estímulos nocivos são conduzidos para a 

medula espinhal, por meio das fibras Aδ e Aβ, estes são considerados os primeiros 

moduladores da via ascendente da dor, pois fazem sinapses com neurônios 

secundários da medula espinhal no gânglio da raiz dorsal (GRD), estes, por sua vez, 
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fazem sinapse com um terceiro neurônio no cérebro.  Estas fibras possuem bainha 

de mielina, portanto conduzem o impulso nervoso 10 vezes mais rápido do que as 

fibras não mielinizadas, logo a ativação periférica de MRAL ao longo das fibras Aδ e 

Aβ conduz para a medula espinhal rapidamente impulsos nervosos característicos 

de dor aguda (JULIUS e BASBAUM, 2001). 

Quando ocorre injúria tecidual, células adjacentes liberam mediadores 

químicos (prostaglandinas, bradicinina, histamina, íons H+, citocinas, entre outros) 

próprios da inflamação, estes ativam RP que transmitem impulso através das fibras 

C para a medula espinhal, promovendo assim o surgimento de sensações dolorosas 

latejantes e ardente (ELLISON, 2017; KIDD E URBAN, 2001). Dentre os RP, existem 

aferentes sensíveis ao calor, mas não sensíveis mecanicamente, chamados de 

nociceptores “silenciosos”, cuja sensibilidade mecânica desenvolve-se apenas em 

condições de lesões teciduais. Eles são mais sensíveis aos estímulos químicos 

(capsaicina ou ácido) e provavelmente são ativados quando o meio químico da 

inflamação altera suas propriedades (OLAUSSON et al., 2008).  

Os nociceptores também podem ser distinguidos de acordo com sua 

expressão diferencial de canais que lhes conferem sensibilidade ao calor (TRPV1), 

frio (TRPM8), meio ácido (ASICs) e uma série de irritantes químicos (TRPA1) 

(JULIUS e BASBAUM, 2001). Sendo assim, essas classes de nociceptores, 

funcional e molecularmente heterogêneas, se associam a função específica de 

detecção de modalidades distintas da dor.  

2.1.3 Sensibilização Induzida por Inflamação 

A idéia de que a dor e a imunidade podem estar relacionadas além da 

resposta aguda surgiu inicialmente das observações clínicas na década de 1970. 

Pacientes com dor crônica apresentaram outros sintomas, além da hiperalgesia, que 

são paralelos à resposta clássica a doença sistêmica, incluindo letargia, depressão e 

ansiedade. A concomitância de comportamentos de doença com dor crônica é, 

portanto, sugestiva de atividade imune subjacente (GRACE et al., 2014). A dor e o 

sistema imunológico influenciam-se mutualmente devido à integração dos sistemas 

tanto nos estados sádios quanto nos patológicos com a contribuição de vários 

mediadores, incluindo as citocinas. Elas podem contribuir direta ou indiretamente 

para o estado de dor (PINHO-RIBEIRO, VERRI e CHIU, 2017; VERRI et al., 2006). 
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As citocinas são substâncias necessárias para conduzir uma resposta em 

locais de infecção e lesão. Elas podem aumentar a resposta inflamatória (pró-

inflamatórias - IL-1β, IL-2, IL-6, IL-7, TNF-α) ou atenuar a mesma (anti-inflamatórias - 

IL-4, IL-10, IL-13) (CURFS, MEIS AND HOOGKAMP-KORSTANJE, 1997; SOMMER, 

WHITE, 2010). As pró-inflamatórias possuem a habilidade de potencializar a 

produção de mediadores algogênicos como PGE-2. Com isso, é evidenciada a ação 

direta de algumas citocinas em receptores presentes nos nociceptores 

(ECHEVERRY et al., 2011; MASEDA, JOHNSON, CROFFORD, 2016). Acredita-se 

que elas participem do processo nocivo, pois podem originar-se de células imunes, 

neuronais e gliais (microglia e astrócitos), tanto no sistema nervoso central quanto 

periférico e que essas moléculas podem desencadear a curto e longo prazo, efeitos 

temporários, com hiperexcitabilidade crônica ocasional e alterações na expressão 

fenotípica de nociceptores, processamento anormal de sinais nocivos e exacerbação 

dos processos de dor. Esses efeitos são causados diretamente por citocinas ou 

mediadores formados sob seu controle (MILLER et al., 2009; WATKINS e MAIER, 

2002).  

Dentre as pró-inflamatórias destaca-se o TNF-α, um dos primeiros 

mediadores potentes da resposta inflamatória, que possui a capacidade de iniciar a 

ativação direta de tradutores de sinais, receptores de canais de fibras aferentes 

nociceptivas e de outras citocinas. Além de ativar fatores neurotróficos, bradicinina e 

do sistema nervoso neurovegetativo, alterando a plasticidade sináptica para o 

estado de facilitação de longa duração (CUNHA et al., 1991; FERREIRA et al., 1993; 

McDERMOTT, 2001; SOMMER e KRESS, 2004). Das citocinas anti-inflamatórias, a 

IL-10 é uma das mais potentes e com ampla atividade, estando envolvida nos 

distúrbios inflamatórios e autoimunes. Possui capacidade de inibir a liberação das 

pró-inflamatórias como IL-1β, IL-6 e TNF-α (LYER e CHENG, 2013; MOSSER e 

ZHANG, 2008). 

Durante uma lesão tecidual, substâncias que antes eram encontradas em 

concentrações relevantes apenas no interior da célula, passam a agir como 

sensibilizadoras dos receptores dolorosos periféricos. Receptores ativos se tornam 

hiperativos, enquanto os receptores silentes (ativado após inflamação ou depois de 

ter ocorrido lesão tissular) passam para a condição de ativo, resultando na redução 

global do limiar nociceptivo. As substâncias algogênicas são chamadas de pró-



29 

 

 

 

inflamatórias, pois podem mover dilatação e alteração da permeabilidade vascular, 

causar rubor, calor e edema, o que facilita a detecção de estímulos potencialmente 

lesivos (OLIVEIRA JÚNIOR, PORTELLA JUNIOR e COHEN, 2016).  

Os mediadores inflamatórios envolvidos na sensibilização do SNP incluem a 

bradicinina, os eicosanóides (prostaglandinas e leucotrienos), o trifosfato de 

adenosina (ATP), a histamina, as citocinas pró-inflamatórias (fator de necrose 

tumoral, IL-1β e IFNy), quimiocinas (citocina quimiotática ligante 2, CCL2; 

fractalkine), neurotrofinas (fator de crescimento do nervo (FCN), fator neurotrófico 

cerebral (FNC) e espécies reativas de oxigênio; estes possuem papel fundamental 

na manutenção da sensibilização dos nociceptores (CRUCIANI E NIETO, 2006). 

A sensibilização do SNC compreende o aumento da função neuronal 

individual e de circuitos nociceptivos (multicelulares, neuronais e gliais) causados 

por aumento da excitabilidade da membrana, da eficácia sináptica, por redução da 

inibição e da plasticidade do sistema nervoso somatossensitivo em resposta a uma 

inflamação periférica, atividade anormal ou lesão nervosa. Essa sensibilização 

ocorre após um estímulo nociceptivo intenso ou repetitivo (OLIVEIRA JÚNIOR, 

PORTELLA JUNIOR E COHEN, 2016). 

Uma interação complexa entre os mediadores inflamatórios produzidos 

durante a inflamação e os nociceptores resulta em alterações funcionais, 

morfológicas e eletrofisiológicas que darão início a "hiperalgesia primária". Os 

nociceptores são sensibilizados devido a mudanças nos níveis intra e extracelular de 

Na+ e K+
, modulados pela abertura ou fechamento dos seus respectivos canais 

iônicos (MURPHY, 2016). Isso resulta em ativação neuronal em resposta a 

estímulos inócuos e descargas ectópicas espontâneas (excitabilidade gerada longe 

do foco da lesão inicial). Os mediadores inflamatórios também atuam para aumentar 

a atividade dos nociceptores "silenciosos", que normalmente não respondem a 

estímulos mesmo nocivos (ORR, SHANKEBLACK, 2017; MURPHY, 2016). 

Os mediadores imunes, como o fator de necrose tumoral (TNF), IL-1β, IFNγ, 

CCL2 e espécies reativas de oxigênio (ROS) podem modular diretamente a 

transmissão sináptica excitatória nos terminais centrais, principalmente por meio do 

aumento da liberação de glutamato. Tais efeitos são mediados por um acoplamento 

funcional entre receptores de IL-1 e receptores de NMDA pré-sinápticos, e a 

subfamília pré-sináptica TRPV1 e receptor de potencial transitório de canal de 
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cátion, subfamília A, membro 1 (TRPA1) que conduz à liberação de glutamato 

dependente de Ca2+  (GRACE et al., 2014; NISHIO et al., 2013; YANEWENG, 2013). 

A nocicepção é regulada em vários níveis e por meio de inúmeros sistemas 

inibitórios. No entanto, uma redução ou perda da transmissão sináptica inibitória 

(conhecida como desinibição) no circuito da dor na medula espinhal também tem 

sido relacionada na gênese de sensibilização central e da dor crônica (JI, XUEGAO, 

2014). O TNF, IL-1β, IL-6, CCL2, IFNγ e ROS diminuem a sinalização inibitória no 

corno dorsal da medula espinhal, reduzindo a liberação de GABA e glicina de 

interneurônios e projeções descendentes inibitórias. Este mediadores inflamatórios 

contribuem para a desinibição da membrana pós sináptica das sinapses centrais. 

(COULL et al., 2003; GRACE et al., 2014). Na Figura 4 encontra-se esquematizado 

as interações existentes entre os mediadores imunes e a nocicepção.  



31 

 

 

 

 

Figura 4. Aumento da nocicepção mediada por algésicos imunes. Os mediadores solúveis liberados 
por células imunocompetentes reativas no sistema nervoso central difundem e se ligam aos 
receptores nos terminais pré-sinápticos e pós-sinápticos no corno dorsal da medula espinhal para 
modular a transmissão sináptica excitadora e inibitória, resultando em hipersensibilidade nociceptiva 
(GRACE et al., 2014, Adaptado). 

Outras células importantes para a mediação da nocicepção e que estão 

envolvidas com a secreção de mediadores inflamatórios são as glias. Estas são 

compostas por células imunes quiescentes do sistema nervoso central (SNC), que 

auxiliam e possuem a função de suporte ao funcionamento do mesmo 

(MARCHAND, PERRETTI e MCMAHON, 2005). Assim, são sugestivas da possível 

interação entre dor e sistema imune. São divididas de acordo com sua forma e 

função em: oligodendrócitos, astrócitos, células de Schwann e micróglia. Quando 

ativadas, essas células desenvolvem a capacidade de fagocitose, apresentam 
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antígenos aos linfócitos T e secretam citocinas (AUSTIN e MOALEM-TAYLOR, 

2010). Após a ativação, as células gliais mudam sua morfologia e regulam a 

expressão de uma variedade de marcadores seletivos de tipo celular como a 

proteína glial fibrilar ácida (GFAP), a glutamina sintetase (GS), marcadores de 

astócitos e a proteína adaptadora de ligação ao cálcio ionizado-1 (Iba-1), que é um 

marcador de microglia. (DONG e BENVENISTE, 2001; GUO e SCHLUESENER, 

2006; HERBER et al., 2006; ROMERO-SANDOVAL et al., 2008). 

2.2 DOR NEUROPÁTICA 

 

A ocorrência de lesões no sistema somatossensorial desencadeia uma dor 

que, na ausência de estímulos nociceptivos, é denominada de dor neuropática 

(DICKENSON, SUZUKI, 2005). Este tipo de dor envolve alterações neuroplásticas e 

desencadeiam a hipersensibilidade nos sistemas nociceptivos periférico e central. É 

uma dor mal adaptativa, sem valor biológico e uma importante causa de 

incapacidade permanente (BENBOUZID et al., 2008; XU e YAKSH, 2011). 

A dor neuropática foi definida pela IASP, como um tipo de dor causada por 

uma lesão ou doença que afeta o sistema somatossensorial, provocando disestesia, 

hiperalgesia e alodinia (FINNERUP et al., 2016; JENSEN et al., 2011). Existem 

fatores que podem estar associados à sua ocorrência, como infecções (neuralgia 

pós-herpética), doenças metabólicas (neuralgia diabética), lesão do nervo periférico 

ou compressão do mesmo (amputações, acidentes, tumores), infarto ou ser 

idiopática (BACKONJA, 2002; PASERO, 2004). 

A dor neuropática pode ser classificada de acordo com sua origem em 

periférica ou central, e de acordo com a localização da lesão ou doença. Isto é 

importante, já que as mesmas são distintas em termos de manifestações clínicas e 

mecanismos fisiopatológicos (BARON, 2009).  Esse tipo de dor possui uma 

prevalência na população geral de 6,9% a 10% da população mundial (HECKE, VAN 

et al., 2014), isto pode representar 20 a 25% das pessoas com dor crônica 

(BOUHASSIRA, 2008). Estudos recentes demonstram que a dor neuropática afeta 

cerca de 1 em cada 10 adultos gerando um ônus cada vez maior para seu 

tratamento (GASKIN e RICHARD, 2012; YAWN et al., 2009). Além disso, ela afeta a 

qualidade de vida das pessoas acometidas, sendo considerada como um problema 
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de saúde pública, pois continua a apresentar desafios para tratamento médico e 

investigação científica.  

Esta dor tende a persistir mesmo após a extinção do estímulo nocivo, e em 

casos crônicos, aponta alterações na transmissão da informação pelos neurônios. 

Apresenta ainda comorbidades associadas como depressão, ansiedade, déficit nas 

atividades laborais e sociais devido à ativação de regiões importantes nas reações 

afetivas à dor. A fisiopatogenia da dor neuropática está imbricada a mecanismos 

neuronais de plasticidade sináptica na medula espinhal e regiões corticais, assim 

como a participação de células gliais, como astrócitos e microgliócitos 

(MACHELSKA, 2011; THACKEr et al., 2007; ZHUO, WU e WU, 2011). 

A lesão nervosa que desencadeia a dor neuropática aumenta a expressão 

de citocinas e receptores de quimiocinas, a expressão dos canais iônicos nas 

membranas. E as substâncias liberadas pelas células imunes promovem a 

sinalização nociceptiva para o sistema nervoso periférico e central desencadeando 

por fim, a dor neuropática (Figura 5) (WHITE, JUNG e MILLER, 2007). 
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Figura 5. Mecanismos envolvidos na sensibilização periférica na dor neuropática. A lesão do tecido e 
do nervo leva à inflamação, incluindo a neuroinflamação, através da ativação de células imunes 
(células T, macrófagos, mastócitos e neutrófilos), liberando diversos mediadores inflamatórios, como 
TNF-α, IL-1β, IL-6, CCL2 , PGE2, BK e NGF, nas proximidades do terminal nociceptivo do nervo 
periférico. Esses mediadores atuam sobre seus respectivos receptores, incluindo TRPV1, P2X3, 
receptores de citoquinas e receptores de proteínas acopladas a G. A ativação desses receptores 
resulta em uma regulação positiva de Ca

2+
 e AMP cíclica, que se relaciona com várias vias de 

sinalização de quinase. No total, esses mecanismos podem levar a excitação neuronal e ativação 
microglial, bem como a alterações de expressão gênica em neurônios sensoriais. A microglia 
superativa pode também desencadear dor neuropática através da sinalização inflamatória do 
mediador (LIM; KIM, 2016) 

 

Na busca para a compreensão a respeito dos mecanismos desse tipo de 

dor, vários estudos experimentais e clínicos estão sendo realizados. Diversos 

modelos animais disponíveis já proporcionaram uma maior compreensão dos 

conceitos fisiopatológicos desse tipo dor. Não deixando totalmente claro que os 

mecanismos identificados realmente operam em condições clínicas de dor, já que 

nem todos foram demonstrados em pacientes (SERT e RICE, 2014).  Um dos 

modelos animais mais frequentemente empregados é o de ligação parcial do nervo 
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ciático (LPNC). Considerado bem relevante para a compreensão da lesão da dor 

neuropática, já que o modelo causa os principais distúrbios apresentados em seres 

humanos (BENNETT, 1993; SELTZER, 1995).  

O mecanismo periférico da dor neuropática é desencadeado após uma lesão 

no SNP, onde ocorre a liberação de mediadores químicos como noradrenalina, 

bradicinina, histamina, prostaglandinas, potássio, citocinas, serotonina e 

neuropeptídios. Estes são liberados por células danificadas e inflamatórias que 

agem na sensibilização dos nociceptores para novos circuitos sinápticos 

(NICHOLSON, 2000). Nas fibras nervosas do nociceptor lesionado e nos gânglios da 

raiz dorsal, ocorrerem mudanças no número e localização dos canais de íons, em 

especial os canais de sódio. Com isso, o limiar de despolarização é diminuído e as 

descargas ectópicas podem acontecer em locais anormais. Em decorrência disso há 

um aumento da resposta dos nociceptores aos estímulos térmicos e mecânicos, fato 

conhecido como sensibilização periférica (BEYDOUN e BACKONJA, 2003; 

NICHOLSON, 2000).  

Além do que foi exposto, a atividade neuronal persistente e as mudanças 

decorrentes da lesão nervosa podem originar conexões elétricas intercedidas 

quimicamente entre fibras nervosas lesadas e não lesadas que estão próximas, 

como em mecanorreceptores que tornam-se  altamente sensíveis a um estímulo 

aplicado (BRIDGES, THOMPSON e RICE, 2001; D’MELLO e DICKENSON, 2008).  

Os mecanismos centrais desempenham um papel fundamental para que se 

possa compreender todas as características da dor neuropática, pois os periféricos 

por si só não conseguem (ATTAL, 2000). Na sensibilização central ocorre um 

processo conhecido como hiperexcitabilidade anormal dos neurônios do nociceptor 

central, que normalmente ocorre na medula devido à lesão periférica e a liberação 

de taquicininas e neurotransmissores. As taquicininas abrangem substância P e 

neurocinina A e os neurotransmissores incluem glutamato, peptídeo relacionado ao 

gene da calcitonina e ácido aminobutírico (GABA) (BEYDOUN e BACKONJA, 2003; 

SIDDALL, P.J., COUSINS, 1997). 

A liberação prolongada desses mediadores químicos e a sua ligação aos 

receptores neurais, ativam o receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), provocando 

aumento nos níveis de cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio, importante para a 

manutenção da sensibilização central, estimula o óxido nítrico sintase (NOS) e a 
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produção de óxido nítrico (NO) (BRIDGES, THOMPSON e RICE, 2001; 

NICHOLSON, 2000; XIAO e BENNETT, 1995). De acordo com isso, o limiar de 

ativação é diminuído, a resposta ao estímulo aumenta em intensidade e duração, 

com tamanho de campo receptivo também aumentado. O que é conhecido como 

“Wind-up”, aumento da excitabilidade e sensibilidade dos neurônios da medula 

espinhal (PASERO, 2004). No entanto, existe outro mecanismo que contribui para o 

incremento e manutenção da dor neuropática que é a desinibição central, que ocorre 

quando os mecanismos de controle das vias inibitórias são perdidos ou suprimidos, 

causando excitabilidade anormal dos neurônios centrais (ATTAL, 2000; BRIDGES, 

THOMPSON E RICE, 2001).  

Há também o envolvimento de células da glia na geração e manutenção dos 

mecanismos da dor neuropática. Elas modulam a atividade neuronal, através da 

liberação e recaptação de neurotransmissores. Quando ocorre uma lesão nervosa, 

as células de Schwann atuam como a glia. Essas células adquirem a habilidade de 

proliferar, migrar e secretar numerosos mediadores. E quando ativadas, secretam 

outros mediadores como citocinas pró-inflamatórias, prostaglandinas, TNF-α e o 

fator de recrutamento de leucemia (LIF), que promovem continuada neuroinflamação 

através do recrutamento de macrófagos. Em condições normais essas células 

liberam fatores tróficos (GUAN et al., 2015; KOBAYASHI et al., 2016). 

Diante dos diversos mecanismos envolvidos em sua gênese, o tratamento 

para dor neuropática torna-se complexo. Somado a isso, a terapêutica atual 

disponível que envolve os antidepressivos, anticonvulsivantes, opioides e alguns 

agentes tópicos não são completamente eficazes na atenuação desse tipo de dor. 

Além disso, essa terapêutica possui inúmeros efeitos colaterais como sedação, 

tonturas, edema e ataxia.(ATTAL et al., 2006; JENSEN, MADSEN e FINNERUP, 

2009; TÖLLE, 2010). Assim, existe um grande interesse na busca de novos agentes 

para o tratamento desse tipo de dor.  

2.3 PRODUTOS NATURAIS 

 

Os produtos naturais possuem um grande significado para a vida humana. O 

uso de plantas como medicamento é pré-histórico e data das civilizações antigas. 

Em meados do século XIX, as plantas eram os principais agentes terapêuticos 
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utilizados pelos seres humanos e até hoje possuem papel relevante (HEINRICH, 

2010). Nos países em desenvolvimento e nas sociedades rurais, o uso de plantas 

medicinais (PMs) é um recurso e uma necessidade valiosa, pois é uma alternativa 

real para os sistemas de atenção primária à saúde. Aproximadamente 50.000 a 

70.000 espécies de plantas são conhecidas por serem usadas em sistemas 

medicinais modernos no mundo (WHO, 2002; SCHIPPMANN, et al., 2006). 

Assim, o uso de plantas medicinais tem se mostrado uma medida 

terapêutica bastante utilizada pela população mundial. Estima-se que cerca de 30% 

das drogas prescritas mundialmente originam-se de plantas medicinais (MISHRA e 

TIWARI, 2011). Além disso, das 252 drogas consideradas como básicas e 

essenciais pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 11% delas são de origem 

vegetal (RATES, 2001). No século 21, os produtos naturais representam mais de 

50% de todas as drogas em uso clínico. Até 50% das drogas à base de plantas 

aprovadas durante as últimas 3 décadas são direta ou indiretamente de produtos 

naturais, incluindo plantas, micro-organismos, fungos e animais (SHAKYA, 2016).  

As plantas medicinais são sugeridas para prevenção ou tratamento de 

condições relacionadas com várias doenças crônicas e infecciosas, pois são 

consideradas uma importante fonte de novas substâncias químicas com potencial 

efeito terapêutico, por apresentarem substâncias e metabólitos secundários 

eficazes. Isso atrai atenção de muitos pesquisadores e da população em geral pelo 

fácil acesso e menores efeitos colaterais (NASRI e SHIRZAD, 2013; RAFIEIAN-

KOPAEI e SEWELL, 2014; ROTBLATT, 2000).  

As PMs são fundamentais para novas propostas no tratamento da dor. Eles 

produzem novos analgésicos e desempenham um papel importante no estudo dos 

mecanismos de dor (CALIXTO et al., 2000, 2001). Constituindo assim, a maior e 

mais significante fonte de pesquisa para novas drogas devido à seletividade por 

alvos específicos (ISLAM et al., 2015). Estima-se que 65% a 80% da população 

mundial que faz uso de plantas e ervas medicinais para tratamento ou cura de 

doenças, seja devido à pobreza e por questões culturais (CALIXTO, 2000; BRASIL, 

2012).  

Dentre os produtos obtidos de plantas medicinais de grande repercussão 

terapêutica, têm-se os óleos essenciais (OEs), misturas complexas de compostos 

voláteis de múltiplos compostos naturais, que requerem técnicas de extração 
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específicas, já que estes são encontrados em baixas concentrações. 

(TONGNUANCHAN e BENJAKUL, 2014). Os métodos utilizados para a produção 

dos OEs incluem a extração por solvente, extração de fluído supercrítico, destilação 

hídrica e a mais utilizada destilação a vapor. Recentemente, outros métodos estão 

chamando atenção como processos assistidos por ultrassom e micro-ondas 

(GOLMAKANI e REZAEI, 2008; GOMEZ e WITTE, 2001; M. et al., 2012; RANITHA 

et al., 2014). A partir da purificação dos OEs, obtém-se substâncias isoladas, estas 

são utilizadas para propor novas estratégias terapêuticas (BAKKALI et al., 2008).  

Os terpenos, além dos compostos não terpenos, e seus derivados 

oxigenados são os principais compostos encontrados nos OEs. Possuem um odor 

agradável e fazem parte do sistema de defesa de plantas superiores. Nas últimas 

décadas, o diversificado potencial terapêutico dos óleos essenciais de diversas 

espécies, vem despertando o interesse científico por apresentarem classes de 

compostos responsáveis por uma gama de atividades farmacológicas (ALVES DE 

BARROS et al., 2013; EDRIS, 2007; WINK, 2010). 

Dentre os compostos terpênicos mais frequentes nos óleos voláteis tem-se 

os monoterpenos e os sesquiterpenos (SIMÕES; SPITZER, 2004). Os 

sesquiterpenos são metabólitos secundários de plantas, presentes principalmente 

em várias espécies de plantas medicinais, podendo também ser encontrados em 

espécies de frutas. Este fato vem despertando o interesse de vários pesquisadores, 

o que os insere como assunto considerável na pesquisa (PETRONILHO et al., 2012; 

ROCHA, 2006). Já foram descritas uma vasta gama de propriedades biológicas dos 

compostos sesquiterpênicos como anti-inflamatórias (BARRETO et al., 2016), 

antioxidante (LIM et al., 2005; RUBERTO et al., 2000), antibacterianas 

(GONÇALVES et al., 2011; HARBORNE; TOMÁS-BARBERÁN, 1991), 

anticancerígenas (DAHHAM et al., 2015; TATMAN e MO, 2002), entre outras. 

2.4 (-)-α-BISABOLOL (BIS) 

 

O (-)-α-bisabolol [6-metil-2- (4-methylcycloex-3-en-1-il) hept-5-en-2-ol] 

(Figura 6) é um álcool sesquiterpênico monocíclico natural, isolado a partir do óleo 

essencial de uma variedade de plantas. A fonte mais comumente utilizada é a 

camomila (Matricaria chamomilla), podendo ser encontrado em altas concentrações 
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em outras espécies de plantas como Myoporum grassiflolium, Eremanthuss sp. e 

Vanillosmopsis Peperomia (BRAGA et al., 2009; MELO et al., 2017; ROCHA, 

OLIVEIRA, et al., 2011). Estudos farmacológicos têm demonstrado as propriedades 

do BIS como antinociceptivo (LEITE et al., 2012; TEIXEIRA et al., 2017), anti-

inflamatório (O. LEITE et al., 2011), gastroprotetor (BEZERRA et al., 2009; ROCHA, 

OLIVEIRA, ET AL., 2011), bloqueador de nervos periféricos (ALVES et al., 2010), 

antimicrobiano (FORRER et al., 2013), antioxidante (BRAGA et al., 2009), 

antimutagênico (GOMES-CARNEIRO et al., 2005), vaso relaxante (MENEZES et al., 

2010) e cicatrizante (VILLEGAS et al., 2001).  

 

 

Figura 6 - Estrutura molecular do (-)-α-bisabolol (SIGMA-ALDRICH). 

 

As plantas que contém BIS são utilizadas há vários anos pela medicina 

tradicional da Europa para o tratamento de diversas enfermidades, principalmente as 

relacionadas aos distúrbios gastrointestinais (McKAY e BLUMBERG, 2006). O BIS é 

bastante utilizado pelas indústrias químicas e farmacêuticas como ingrediente em 

formulações dermatológicas e cosméticas, como cremes anti-irritantes, loções pós-

sol, adstringente para limpeza da pele, desodorantes, protetores solares, 

maquiagem e produtos para cuidados com recém nascidos (LEE et al., 2010; 

SPIEGEL, 2012).  

O BIS mostrou ótimos resultados quando aplicado na forma de shampoo, 

após transplante capilar e para couro cabeludo sensível, isso se deve ao fato dele 

possuir propriedades anti-inflamatórias e não possuir características irritantes. 

Recentemente foi desenvolvido um spray que contém óleo ozonado e BIS, que pode 

ser considerado uma nova opção terapêutica para o tratamento adjuvante de úlceras 

venosas (SCHWEIGER et al., 2015; SOLOVĂSTRU et al., 2015). Em um estudo 

realizado por Maurya e colaboradores (2014), na Índia, o BIS foi eficaz na redução 
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de citocinas pro-inflamatórias (IL-1β e TNF-α) tanto em modelos in vivo quanto em 

modelos in vitro, sem demonstrar propriedades citotóxicas, tais achados corroboram 

com os encontrados por Rocha e colaboradores (2011), no Brasil. Adicionalmente, 

estudos in silico mostraram que o BIS é capaz de interagir com o TNF-α, 

corroborando assim os achados nos testes pré-clínicos (MAURYA et al., 2014).  

Apesar de suas ações farmacológicas evidenciadas, o BIS é uma substância 

muito lipofílica, com uma tendência a oxidação. Os produtos da oxidação diminuem 

a atividade biológica da substância em até 50% (SCHILDER, 1987). Portanto, a 

busca de uma forma eficiente e transportadora não tóxica para o BIS torna-se 

intrigante para os pesquisadores que buscam aplicabilidades clínicas para este 

composto. 

2.5 CICLODEXTRINAS (CDs) 

 

As CDs foram descobertas há mais de 100 anos, como produto de 

degradação bacteriana enzimática do amido (LOFTSSON e BREWSTER, 1996). 

Pesquisadores descobriram que alguns tipos de bactérias produzem a enzima 

ciclodextrina-glicosil-transferase (CGTase) que converte o amido em dextrinas 

cíclicas e acíclicas por meio de hidrólise das ligações glicosídicas. O tipo de CD 

produzida dependerá do tipo de microrganismo utilizado para sua produção. 

Contudo, o alto custo de produção acarretou em dificuldade na utilização das CDs 

para formação de complexos de inclusão em formulações farmacêuticas 

(LOFTSSON e DUCHÊNE, 2007; VEIGA, 2006). A partir do avanço biotecnológico, a 

obtenção desses oligossacarídeos foi realizada em alta escala e com menor custo, o 

que permitiu o aumento da sua aplicabilidade nas indústrias agroquímica, cosmética, 

farmacêutica, dentre outras, assim como na pesquisa científica (LAZA-KNOERR, 

GREF e COUVREUR, 2010; MOSHER; THOMPSON, 2002).  

As CDs são oligossacarídeos cíclicos que possuem unidades de glicose, D-

glicopiranose, unidas por ligações gicosídicas α-1,4. As CDs denominadas como 

naturais são aquelas obtidas com maior rendimento, constituídas por 6, 7 e 8 

unidades de glicose designadas como α-ciclodextrina (α-CD), β-ciclodextrina (β-CD), 

γ-ciclodextrina (γ-CD), respectivamente, e assim formando um anel na forma de 
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tronco cone como esquematizada na Figura 7. (LOFTSSON e BREWSTER, 1996; 

RAJEWSKI e STELLA, 1996; ŘEZANKA et al., 2014; SZEJTLI, 1998). 

 

Figura 7. Representação do aspecto tronco-cônico da CD (PINHO et al., 2014) em (a) e estrutura 
tridimensional da CD e o fenômeno de inclusão em (b) (KAFOURY et al., 2016, Adaptado). 

As CDs α, β e γ sofrem variações entre si quanto ao peso molecular, 

diâmetros interno e externo e volume. A única exceção dentre as variações é a 

altura da cavidade. Sendo assim, geralmente a α-CD forma complexo com 

moléculas de baixo peso molecular, a β-CD forma complexos de inclusão com 

compostos aromáticos e heterocíclicos e a γ-CD com moléculas maiores, como 

macrocíclos e esteroides (VALLE, DEL, 2004). 

A forma da molécula em tronco cone oco é definida pelas unidades de 

glicose que estão na conformação rígida de cadeira.  O cone é constituído por um 

esqueleto de carbonos das unidades de glicose e por átomos de oxigênio 

glicosídicos (Figura 8). Possui grupos hidroxílicos secundários localizados em sua 

borda mais larga e grupos hidroxílicos primários em sua borda estreita. Estes podem 

girar, bloqueando parcialmente a cavidade, enquanto que os hidroxílicos 

secundários são ligados por cadeias relativamente rígidas que não giram (SZEJTLI, 

1998; UEKAMA, HIRAYAMA e IRIE, 1998). 
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Figura 8. Estrutura molecular das ciclodextrinas naturais (LIMA, 2016).  

 

A cavidade interna das CDs é constituída por anéis de grupo C-H e por 

átomos de oxigênio glicosídicos que lhe confere um caráter hidrofóbico e lipofílico, 

podendo hospedar moléculas altamente hidrofóbicas e lipofílicas, enquanto sua 

cavidade externa constituída por grupos hidroxílicos diferentes possuem 

características hidrofílicas que permite às CDs solubilidade em água e insolubilidade 

na maioria dos solventes orgânicos (PINHO et al., 2014; SZEJTLI, 1998; UEKAMA, 

HIRAYAMA e IRIE, 1998; ATWOOD, et al., 1996). 

As CDs são amplamente utilizadas como agentes complexantes, pois 

apresentam inúmeras vantagens como aumentar a solubilidade aquosa, a 

reatividade química e as propriedades espectrais de alguns fármacos lipofílicos, 

utilizados como molécula hospedeira, sem alterar suas propriedades intrínsecas 

(MENEZES et al., 2012; SERAFINI et al., 2012; VEIGA, 2006), acarretando em uma 

melhor biodisponibilidade e estabilidade dos mesmos  (QUINTANS, et al., 2013). 

Além disso, pode prolongar e aumentar a duração e a intensidade dos efeitos de 

uma droga evitando interações das drogas e aditivos (BREWSTER e LOFTSSON, 

2007; POLYAKOV et al., 2004). 

A β-CD é, dentre as outras CDs naturais, a mais comumente utilizada pelas 

indústrias farmacêuticas. Das mais 30 formulações farmacêuticas conhecidas 

contendo CD, esta é a mais empregada, pois é facilmente produzida e possui um 

baixo custo (SERAFINI et al., 2012). Diante disso ela vem ganhando espaço no 

mercado mundial para o desenvolvimento de complexos de inclusão com seu uso 

aprovado como excipiente para preparações farmacêuticas (BREWSTER e 

LOFTSSON, 2007; MENEZES et al., 2012; VEIGA, 2006). Alguns estudos 
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comprovam que o uso de β-CD melhorou algumas propriedades de substâncias 

como OEs (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2013), terpenos (SIQUEIRA-LIMA et al., 

2014) e monoterpenos (MENEZES et al., 2015) quando complexados, e avaliados 

em modelos experimentais de dor aguda e inflamação, dor crônica 

musculoesquelética, dor oncológica e neuropática (MOREIRA et al., 2018; 

GUIMARÃES et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2014). 

Os complexos de inclusão formados pelas CDs ocorrem de acordo com sua 

estrutura, que possui a propriedade de encapsular completa ou parcialmente, no 

interior de sua cavidade hidrofóbica, uma grande variedade de moléculas hóspedes 

(sólidas ou líquidas). Para efetivar a complexação são necessários ajustes 

dimensionais entre a cavidade hospedeira e a molécula hóspede, interações 

específicas entre os átomos de superfície (VALLE, DEL, 2004).  

Para a formação dos complexos de inclusão entre CDs e moléculas 

bioativas, são utilizados métodos que se baseiam nas propriedades da molécula 

hóspede, nas facilidades disponíveis e no custo envolvido. Essa formação é 

concretizada através de forças e interações que estabilizam o complexo, as quais 

podem-se destacar como interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, interações 

de Van Der Walls, etc. Todo o processo ocorre a nível supramolecular, onde há uma 

substituição de moléculas de água na cavidade interna, pela parte lipofílica, não 

havendo quebra e nem formação de ligações covalentes entre os compostos do 

complexo de inclusão (CRINI, 2014; MANAKKER et al., 2009; MARQUES, 2010). 

Com o objetivo de melhorar as propriedades físico-químicas e a capacidade 

de complexação das CDs naturais, diversos derivados químicos foram 

desenvolvidos por meio da substituição de grupos hidroxílicos reativos com porções 

polares ou apolares, que podem transformar as CDs cristalinas em estruturas 

amorfas. Isso acarreta em um aumento da solubilidade aquosa, seletividade e 

aprimoração da capacidade de complexação (SCHMIDT et al., 2014; SZENTE e 

SZEJTLI, 1999; UEKAMA, 2004). Mais de 15.000 derivados de CD já foram 

desenvolvidos com destaque para os hidroxipropilados (HP-α-CD, HP-β-CD, HP-γ-

CD), Metilados (RAMEα, RAMEβ, RAMEγ) e os sulfobutilados (SBE-β-CD), que 

aumentam o interesse da indústria farmacêutica (GOULD e SCOTT, 2005; KISS et 

al., 2007; TONGIANI, OZEKI e STELLA, 2009). 
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A β-CD é a ciclodextrina mais estudada quanto aos seus derivados, dentre 

eles, pode-se destacar HPγCD, HPβCD, SBEβCD e MβCD, sendo os mais 

empregados. Eles melhoram os perfis toxicológicos das CDS naturais, oferecendo 

uma alta tolerância ao corpo, abrindo novas portas para o desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas, podendo ser administradas por via oral ou parentérica 

(KURKOV e LOFTSSON, 2013).  

O fato das CDs possuírem a capacidade de aumentar a biodisponibilidade 

de compostos insolúveis, aumentando assim sua solubilidade, sua dissolução e 

permeabilidade, são também atraentes para aplicações biomédicas devido a sua 

baixa toxicidade e imunogenicidade, o que ampliou a possibilidade de complexação 

com diferentes drogas (IRIE T., 1997; RASHEED, KUMAR C.K. e SRAVANTHI, 

2008; ZHANG e MA, 2013). Assim, têm-se na atualidade mais de 35 medicamentos 

comercialmente disponíveis, a base de CDs, como comprimidos, soluções 

parenterais, colírios, pomadas e supositórios (LOFTSSON e BREWSTER, 2010; 

OLIVEIRA MAKSON, et al., 2015). 

Diante disto e de estudos demonstrando que a melhor complexação com 

CDs é geralmente encontrada com compostos ou substâncias ativas de óleos 

essências (MENEZES et al., 2015; PINHO et al., 2014; SIQUEIRA-LIMA et al., 

2014), o estudo realizado por Oliveira e colaboradores (2017), que caracterizou o 

complexo de inclusão BIS/β-CD contribuiu para o desenvolvimento deste estudo que 

visou avaliar a atividade antinociceptiva do complexo, assim como comparar sua 

eficácia frente a BIS isolado. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o efeito anti-hiperalgésico do (−)-α-bisabolol (BIS) puro e o complexo 

de inclusão contendo (−)-α-bisabolol em β-ciclodextrina (BIS/β-CD) em 

modelos de dor crônica experimental em roedores. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar a eficiência de complexação do BIS em β-CD 

 Determinar o efeito do BIS e BIS/β-CD sobre a hiperalgesia mecânica em 

modelo animal de dor inflamatória crônica 

 Avaliar o tempo de efeito do BIS e BIS/β-CD sobre a hiperalgesia mecânica 

em modelo de dor neuropática  

  Avaliar o efeito do tratamento sub-crônico do BIS e BIS/β-CD sobre a 

hiperalgesia mecânica em modelo de dor neuropática 

 Avaliar o efeito do BIS e BIS/β-CD sobre a hiperalgesia térmica em modelo de 

dor neuropática 

 Verificar o efeito do BIS e BIS/β-CD sobre força/relaxamento muscular e 

coordenação motora 

 Determinar as concentrações de citocinas pró e anti-inflamatórias após 

tratamento com BIS e BIS/β-CD  

 Avaliar a expressão da proteína adaptadora de ligação ao cálcio ionizado 

(Iba-1) em modelo de dor neuropática 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) Swiss, albinos pesando de 

25-35 gramas, oriundos do Biotério Setorial do departamento de fisiologia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os animais foram mantidos em ciclo 

claro/escuro de 12/12h à temperatura de 22 ºC ± 2 e tiveram livre acesso a 

alimentação e água até 60min antes dos experimentos. Todos os procedimentos 

experimentais foram realizados de acordo com o protocolo aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Animal da UFS (CEPA/UFS 72/2015 e 04/2017). 

No presente estudo foram respeitados os princípios éticos estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), Diretriz 

Brasileira de Prática para o Cuidado e Utilização de Animais para Fins Científicos e 

Didáticos (DBCA) e a Resolução Normativa 15/2013. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

4.2.1 Grupos experimentais 

 

Os animais foram divididos nos seguintes grupos, sendo cada um composto 

por 8 animais: 

- Grupo controle negativo: animais submetidos aos procedimentos experimentais, 

tratados por via oral uma vez ao dia apenas com água destilada + tween 80 a 0,2%;  

- Grupo sham: animais submetidos aos procedimentos experimentais sem serem 

sujeitos à indução álgica ou lesão do nervo ciático, tratados por via oral uma vez ao 

dia apenas com água destilada + tween 80 a 0,2%;  

- Grupo experimental tratado com BIS: animais submetidos ao procedimento 

experimental, tratados por via oral uma vez ao dia com BIS na dose de 50 mg/kg; 

- Grupo experimental tratado com BIS/β-CD: animais submetidos ao procedimento 

experimental, tratados por via oral uma vez ao dia com BIS/β-CD na dose 50 mg/kg; 
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A dose escolhida para a realização dos procedimentos experimentais foi 

baseada em estudos prévios realizados por Bezerra e colaboradores (2009), Rocha 

e colaboradores (2011), Barreto e colaboradores (2016). Todos os testes 

comportamentais foram realizados de forma cega, na qual o avaliador não sabia 

quais eram os grupos experimentais a serem avaliados. 

 

 

Figura 9. Representação dos grupos experimentais. 

4.2.2 Eficiência de complexação (EC%) do (-)-α-bisabolol em β-ciclodextrina. 

 

A EC% foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência – Detector de 

Matriz de Iodo (HPLC-DAD). Para esta análise cromatográfica, foi preparada uma 

solução padrão (100 μg/mL) de -(α)-bisabolol (C15H26O; ≥ 93,0%; Sigma-Aldrich) 

dissolvido em acetonitrila (HPLC-grade, Panreac, Darmstadt, Alemanha) que foi 

submetido a banho ultra-sônico por 30 minutos. Antes da injeção no HPLC, a 

amostra foi filtrada através de um filtro de membrana de 0,45 μm (PTFE). A análise 

por HPLC foi realizada utilizando o sistema de cromatografia líquida de alta 

performance que consistiu em um degenerador DGU-20A3, duas bombas LC-20AD, 

um injetor auto SIL-20A HT, um forno de coluna CTO-20A, um detector de matriz de 

1 - Controle negativo:  

água destilada + tween 80 
0,2% (v.o.) 

2 - Sham:  

água destilada + tween 80 
0,2% (v.o.)  

3 - Experimental:  

BIS 50 mg/kg (v.o.) 

4 - Experimental:  

BIS/β-CD 50mg/kg (v.o.)   
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fotodiodo SPDM20Avp (DAD) e um controlador do sistema CBM-20A (Shimadzu 

Co., Kyoto, Japão). A separação cromatográfica foi realizada utilizando uma coluna 

analítica Phenomenex Luna C18 4,6 x 150 mm2 (tamanho de partícula de 5 μm). O 

volume de injeção foi de 20 μL e a taxa de fluxo da fase móvel foi de 1,0 mL/min. Os 

solventes utilizados para a fase móvel foram: A, água (sistema Milli-Q, Millipore, 

Bedford, EUA) e B, acetonitrila. O perfil de eluição foi um modo isocrático (20/80 - A / 

B) durante 10 minutos de análise. O detector foi ajustado em 200nm para aquisição 

do cromatograma. Os dados foram obtidos através do software de solução (LC). 

Para avaliar o EC%, 10 mg do método co-evaporação, realizado para 

misturar BIS em β-CD na proporção molar 1:1, foram dissolvidos em 10mL de 

acetonitrila e deixados sob agitação (250 rpm) para serem bem misturados, por 36 h, 

tempo suficiente para permitir que todo o (-)-α-bisabolol aprisionado esteja em 

solução. Após este procedimento, a solução foi centrifugada a 3500 rpm durante 30 

minutos para remover qualquer β-CD da solução, deixando apenas o BIS. 2 mL do 

sobrenadante foram recolhidos, filtrados num filtro de membrana de 0,45 μm (PTFE) 

e analisados por HPLC. A EC% foi calculado:  

 

     
                                                     

                                     
      

 

No qual a "quantidade de (-)-α-bisabolol no complexo de inclusão" é a 

quantidade de BIS presente nas partículas de β-CD e a "quantidade inicial de (-)-α-

bisabolol" indica a quantidade do mesmo inicialmente utilizado para preparar o 

complexo de inclusão com β-CD. 

 

4.2.3 Indução da dor inflamatória crônica  

 

O adjuvante completo de Freund (CFA) injetado na pata traseira é um dos 

agentes mais comumente utilizados para mimetizar uma inflamação de longa 

duração com dano tecidual (MERSKEY e BOGDUK, 1994). Os animais foram 

imobilizados e receberam via intraplantar (i.pl.) injeção de 25µl de CFA (1 mg/mL de 

Mycobacterium Tuberculosis morta por calor seco, em óleo de parafina e de 
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monoleato manida) (QUINTÃO et al., 2008).  Vinte e quatro horas após a injeção de 

CFA, os animais foram tratados diariamente. Uma hora após a administração do 

tratamento, os animais foram avaliados quanto a parâmetros comportamentais que 

avalia a hiperalgesia mecânica. 

Os animais foram avaliados diariamente durante onze dias para investigar o 

efeito da administração em longa duração do BIS e BIS/β-CD. O tratamento foi 

suspenso nos dias 8 e 9 para investigar se o mesmo pode causar tolerância, que é 

uma reposta medicamentosa reduzida que pode ocorrer devido ao uso repetido de 

algum fármaco e assim, uma adaptação do corpo a sua presença constante. E 

reiniciado no dia 10, no qual foi observado o restabelecimento da hiperalgesia e 

efeito do BIS e BIS/β-CD.  

 

 

Figura 10. Resumo esquemático da indução de dor inflamatória crônica pelo Adjuvante Completo de 

Freund - CFA  

 

4.2.4 Indução de dor neuropática – Lesão parcial do nervo ciático 

 

Foram utilizados camundongos separados em grupos previamente 

anestesiados com uma injeção intraperitoneal contendo Xilazina (8 mg/kg) e 

Cetamina (80 mg/Kg) e, após a verificação da perda do estado de consciência do 

animal (através do pinçamento da cauda e das pregas interdigitais), foi realizada a 

tricotomia da área a ser operada. Em seguida, foi feita uma incisão curvilínea na 

coxa direita do animal, iniciando abaixo e medialmente ao trocânter maior do fêmur e 

terminando próximo à fossa poplítea, ao nível da inserção dos músculos 

ísquiotibiais. O nervo ciático foi exposto por meio da divulsão dos músculos 
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semitendinoso e reto femoral. Com o auxílio de um fio de sutura 8.0 de seda estéril, 

foi realizada a ligadura em torno de 1/3 a 1/2 do diâmetro do nervo, com dois pontos, 

semelhante ao método utilizado por Malmberg e Basbaum (1998). Logo após, a 

divulsão muscular foi reparada com dois pontos de sutura com fio absorvível 

(Ethicon, 6-0) e realizada a assepsia no local com antisséptico (Povidine®). Após a 

cirurgia, os animais permaneceram próximos a uma fonte de calor até retornarem a 

deambular pela caixa, voltando então ao biotério do laboratório.  

Seis dias após o procedimento cirúrgico e uma hora após a administração do 

tratamento, os animais foram avaliados quanto a parâmetros comportamentais: 

hiperalgesia mecânica, hiperalgesia térmica e demais testes, descritos a seguir. 

 

 

Figura 11. Resumo esquemático da indução de dor neuropática pela lesão parcial do nervo ciático. 

 

4.2.5 Avaliação da hiperalgesia mecânica 

 

A hiperalgesia foi avaliada utilizando o analgesímetro eletrônico (Von Frey, 

Modelo EFF 301, Insight®, Ribeirão Preto-SP, Brasil), adaptado com uma ponta de 

polipropileno (CUNHA et al., 2004). Esse equipamento é composto por um 

transdutor de força (faixa: 0,1 a 1000 g) no qual é acoplada a uma ponteira de 

polipropileno (0,5 mm de diâmetro). Esta é aplicada na pata ipsilateral do animal e 

considerada como resposta positiva o levantamento da pata operada estimulada. A 

intensidade do estímulo (g) foi obtida fazendo a média de três medições. No dia 

anterior ao procedimento cirúrgico, os animais foram avaliados no analgesímetro 

Von Frey para caracterização da resposta basal. No sétimo dia após a cirurgia, outra 

avaliação foi realizada para confirmar o estado hiperalgésico dos animais. Logo 

após, os animais foram tratados com veículo (tween 80 a 0,2% + água destilada 

v.o.), BIS (50mg/kg v.o.), BIS/β-CD (50mg/kg v.o.) e 1h após, avaliados e assim 

seguiram-se as avaliações a cada hora, até que o efeito não mais se apresentasse 
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(nona hora de avaliação), com o objetivo de determinar o tempo de resposta do BIS 

e BIS/β-CD. Os animais foram avaliados uma vez por dia do 7º ao 17º dia e tratados 

diariamente, excetuando-se o 14º e 15º dia, onde ocorreu a pausa no tratamento 

para observar uma possível tolerância. A partir disso, o efeito da administração 

crônica do BIS e BIS/β-CD foi avaliado. 

 

 

Figura 12. Resumo esquemático da avaliação da hiperalgesia mecânica. 

 

4.2.6 Avaliação do tônus muscular (relaxamento muscular) 

 

Para avaliar se o BIS e o BIS/β-CD causam relaxamento muscular, por 

depressão no SNC, os animais foram avaliados utilizado o Grip Strenght Meter 

(Modelo EFF 305, Insight Ltda., Ribeirão Preto, Brasil), que tem como objetivo 

avaliar o tônus dos animais e/ou a força dos membros anteriores e posteriores (em 

gramas), ao mesmo tempo ou separadamente, baseado na tendência natural do 

animal para agarrar uma barra ou grade quando suspenso pela cauda como descrito 

por Burnes et al., 2008. O equipamento é dotado de sensor de força com 

capacidade de até 5kg, com grade de aço inox acoplada devendo o animal ser 

exposto de forma que seus membros toquem a grade, permitindo que o examinador 

o puxe pela cauda e efetue a medição da força (g) que o animal exercerá ao se 

agarrar na grade. Os animais foram avaliados 3 vezes e a média foi calculada para 

obter a força absoluta (g). 

Os grupos de animais foram avaliados antes da cirurgia de lesão do nervo 

ciático para a medida do basal e no 7º dia após a mesma. Em seguida, foram 

tratados (excetuando-se o 14º e 15º dia para observar possível tolerância) com o 
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veículo (tween 80 a 0,2% + água destilada v.o.), BIS (50 mg/kg; v.o.); BIS/β-CD (50 

mg/kg; v.o.) e 1h após avaliados. Isso ocorreu diariamente até o 17º dia. 

 

 

Figura 13. Resumo esquemático da avaliação da força muscular 

 

4.2.7 Hiperalgesia térmica (alodinia ao frio) 

 

Para avaliar a sensibilidade ao frio na pata, quantificou-se a retirada da 

mesma em resposta à aplicação de acetona. Assim, a alodinia ao frio foi avaliada 

usando uma modificação do método da gota da acetona conforme descrito por Yoon 

et al 1994. Os animais foram separados em grupos e dispostos em caixas de acrílico 

sem fundo, sobre uma tela de arame com malha de 6mm, para facilitar a aplicação 

da acetona. O teste consistiu na aplicação (com uma pipeta automática) de 20µl de 

acetona na superfície plantar da pata posterior direita operada. Como resposta foi 

observada a quantidade de flinches (comportamento nociceptivo) realizados em 

segundos durante o primeiro minuto após a aplicação da acetona. Foi realizado um 

basal antes da cirurgia e 6 dias após a mesma,  no 8 dia os animais foram tratados e 

1h após, avaliados.  

 



55 

 

 

 

 

Figura 14. Resumo esquemático da avaliação da alodinia ao frio. 

 

4.2.8 Avaliação dos níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias 

 

Para avaliar se o BIS e BIS/β-CD são capazes de modular a concentração 

de citocinas no nervo e na medula, realizamos o teste de imunoensaio enzimático 

(ELISA). Esse teste foi realizado utilizando-se kits comercialmente disponíveis de 

acordo com as especificações do fabricante (eBioscience®). Nos dias 3 e 17 após a 

cirurgia de lesão parcial do nervo ciático, os grupos dos animais veículo, BIS, BIS/β-

CD e Sham, foram eutanasiados e em seguida dissecou-se o nervo ciático e a 

medula espinhal entre L4 e L6. Em seguida, as amostras foram colocas em PBS 1x 

com inibidor de protease e homogeneizadas em um amalgamador. Após, as 

amostras foram centrifugadas por 10 min, a 4ºC e 6.000 r.p.m. ou 10.000 r.p.m. de 

acordo com o tipo da amostra. Foi retirado o sobrenadante, em seguida, diluiu-se a 

amostra e dosou-se as proteínas (lidas em leitor de microplacas). A partir daqui a 

amostra é ponderada e então é realizado o procedimento do ELISA de acordo com o 

protocolo que cada fabricante disponibiliza no kit. Foram quantificadas as 

concentrações de fator de necrose tumoral alpha (TNF-α) e IL-10, citocinas pró e 

anti-inflamatórias, respectivamente, através do equipamento Asys Expert plus, 

analítica®. 
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Figura 15. Resumo esquemático da avaliação de citocinas. 

 

4.2.9 Avaliação da coordenação motora 

 

A fim de avaliar o efeito do BIS e BIS/β-CD sobre o SNC, os animais foram 

avaliados na esteira Rota-rod (Aparato de Rota-rod). Especificamente, os animais 

foram colocados em uma barra giratória (Rota-rod) a uma velocidade gradual de 1 a 

7 rotações por minuto (rpm) por 120 segundos e mantida por outros 30 segundos em 

9 rpm como descrito por Sluka e Wright, 2001. Para resultados confiáveis, os 

animais foram treinados durante dois dias antes da avaliação. Três sessões com 

três tentativas cada foram realizadas. Com um intervalo entre as sessões maior que 

2 horas, e um intervalo entre as séries maior que 5 minutos. O tempo de 

performance, em minutos, foi registrado até que o animal tenha dificuldade de 

permanecer na esteira ou atinja 150 segundos. Os animais foram divididos em 

grupos e tratados com o BIS ou BIS/β-CD (50mg/kg v.o.); veículo (tween 80 a 0,2% 

+ água destilada v.o.). Após 1h, ocorreu a avaliação. 

 

 
 
Figura 16. Resumo esquemático do teste da coordenação motora. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA ADAPTADORA DE LIGAÇÃO AO 

CÁLCIO IONIZADO (IBA-1) 

4.3.1 Imunofluorescência 

 

Os camundongos foram anestesiados com cetamina/xilazina e em seguida, 

perfundidos através do ventrículo cardíaco esquerdo com solução salina tamponada 

com fosfato (PBS) 0,01M, seguido de paraformaldeído a 4% em PBS 0,1 M, pH 7,4. 

Após a perfusão, a medula espinhal foi removida, pós-fixada na mesma solução 

fixadora durante 2 h e crioprotegidas por imersão em solução de sacarose a 30% em 

PBS a 4°C. A medula espinal foi então congelada e armazenada em um congelador 

(-80 ° C) para posterior análise. As secções em série (fatias) da medula espinhal (30 

μm) foram obtidas usando um criostato (Leica) a -20°C. Algumas fatias foram 

processadas para imunofluorescência usando IBA1. As Fatias foram pré-incubadas 

em albumina de soro bovino (BSA) 2% diluída em PBS, contendo 0,3% de Triton X-

100 (PBS-Triton X-100 0,3%) durante 30 min. A imunofluorescência para IBA1 foi 

realizada após 48 horas de incubação a 4°C com o seguinte anticorpo monoclonal 

anti-IBA1 diluído 1:1000 em BSA 1%/PBS-Triton X-100 0,3%. Os controles negativos 

foram realizados omitindo os anticorpos primários. Após 5 lavagens em PBS, as 

fatias de tecido foram incubadas com anti-coelho Alexa-Fluor 488,  diluídos 1: 2000 

em PBS-Triton X-100 0,3% durante 2 h à temperatura ambiente. Após 5 lavagens 

em PBS, as fatias foram incubadas com DAPI (0,0025M) diluídas em PBS-Triton X-

100 0,3% e depois as mesmas foram transferidas para lâminas gelatinizadas, 

montadas com solução de glicerol-DABCO, cobertas com lamínulas e seladas com 

esmalte de unhas. As imagens foram obtidas com um microscópio de fluorescência 

(Olympus IX2-ICB; E.U.A.) e analisadas com o programa computacional Image J. 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. As diferenças entre os 

grupos foram analisadas por meio do teste de análise de variância ANOVA. Para 

comparações múltiplas, os dados foram analisados por ANOVA de uma via, 

seguidos pelo teste de Tukey (para os testes da alodinia ao frio, coordenação 
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motora e dosagem de citocinas), e de duas vias, seguido do teste de Bonferroni 

(para os testes de hiperalgesia mecânica, força/relaxamento muscular), conforme o 

caso. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todas 

as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Prism Software Inc., San Diego, CA, EUA). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 EFICIENCIA DE COMPLEXAÇÃO DO BIS EM β-CD 

 

O método utilizado para o preparo do complexo de inclusão entre (-)-α-

bisabolol (BIS) e β-ciclodextrina (β-CD) foi o de co-evaporação (CE), pois segundo 

Oliveira e colaboradores (2017), este foi o método que melhor proporcionou a 

formação do complexo entre BIS e β-CD. CE consistiu na mistura mecânica dos dois 

compostos na razão molar de 1:1 em 20ml de água sob agitação constante por 36h. 

Em seguida foram postos para secar em dissecador a temperatura ambiente. A 

partir disto, foi observado o perfil cromatográfico em HPLC-DAD do BIS após este ter 

sido complexado com β-CD pelo método citado, como mostra a figura 17. O pico do 

BIS mostrou excelente resolução cromatográfica e um tempo de retenção de 5,3 

minutos. A curva de calibração gerou a equação y=62102x+41960 e o valor R2 

obtido a partir dos dados de seis concentrações foi de 0,999, verificando a 

linearidade da equação na faixa de concentração (5 - 100 μg/mL).  

O método analítico desenvolvido pela HPLC foi utilizado para determinar o 

quanto de (-)-α-bisabolol há no complexo de inclusão com β-CD. A eficiência de 

complexação (EC%) é um parâmetro quantitativo usado para calcular a quantidade 

de composto ativo preso no complexo de inclusão. O método de CE na razão molar 

1:1 mostrou uma EC igual a 50% ± 0,19. 

Determinar a EC entre as CDs e fármacos lipofílicos é importante para o 

desenvolvimento da formulação, assim como para sua utilização (LOFTSSON, 

HREINSDÓTTIR e MÁSSON, 2005). A EC de um fármaco lipofílico fracamente 

solúvel pode variar de zero, quando não se observa complexação, ao infinito, 

quando cada molécula de CD presente em solução forma um complexo com o 

fármaco (LOFTSSON e BREWSTER, 2012). Em estudos realizados por Loftsson e 

colaboradores, (2005), observaram a EC de alguns fármacos em ciclodextrinas, 

principalmente em β-ciclodextrina, e concluíram que EC em meio aquoso é 

raramente maior que 1,5 com um valor médio de cerca de 0,3, indicando que, em 

média, apenas cerca de uma em cada quatro moléculas de ciclodextrinas presentes  

em um determinado meio de complexação está em um complexo com uma molécula 

da droga. 
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Assim, a partir deste resultado, infere-se que a dose de BIS/β-CD (50 mg/kg) 

administrada neste estudo não reflete a quantidade nominal estabelecida. Ou seja, 

no complexo não contém a dose de 50 mg/kg de BIS administrada. Contudo, por 

meio da análise em HPLC e cálculo de concentração de doses, foi possível 

determinar que a quantidade de BIS em β-CD foi cerca de 5 mg/kg. Diante de tais 

evidências, o perfil farmacológico do complexo em estudo foi feito com uma dose 

dez vezes menor que o equivalente livre, ou seja, a substância pura. Assim, pode-se 

perceber que a complexação melhorou a resposta farmacológica do BIS, pois a 

mesma demonstrou efeito similar ao da dose do composto puro (50 mg/kg) 

administrada na curva dose-resposta. 

 

Figura 17. Perfil cromatográfico do –(α)-bisabolol em 200 nm obtido por HPLC-DAD.  
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5.2 AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-INFLAMATÓRIO EM MODELO DE DOR 

INFLAMATÓRIA CRÔNICA 

 
A administração de CFA causou hiperalgesia mecânica na pata traseira 

ipsilateral, quando comparado ao grupo sham, este efeito foi observado do 1º dia 

após a indução até o 11º dia. O tratamento oral com BIS e BIS/β-CD (50 mg/kg) 

promoveu um aumento significativo (p <0,001) do limiar de retirada da pata quando 

comparado ao grupo controle. Realizou-se uma suspensão do tratamento no 8º e 9º 

dia para observar uma possível tolerância, assim pode-se observar que o efeito anti-

hiperalgésico apresentado por BIS e BIS/β-CD não se perpetuou, portanto, não 

houve acúmulo de dose. Após o reestabelecimento do tratamento, no décimo dia, a 

administração de BIS e BIS/β-CD voltou a produzir efeito anti-hiperalgésico 

semelhante ao anterior a pausa. Adicionalmente, o tratamento diário não acumulou-

se nem produziu tolerância.  

Isso é evidenciado na figura 18, onde em A tem-se o gráfico de linhas da 

intensidade do estímulo em gramas (g) em função do tempo (dias), no qual observa-

se o efeito anti-hiperalgésico dos compostos quando comparados ao controle. Em B 

tem-se o gráfico da área sobre a curva que confirma e possibilita uma melhor 

visualização dos resultados obtidos em A. 
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Figura 18. Avaliação do efeito anti-inflamatório sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo modelo 
de dor inflamatória crônica. A. Efeito da administração crônica. B. Área sobre a curva do efeito da 
administração crônica do BIS e BIS/β-CD (50mg/kg v.o.), veículo (sham/controle). Valores expressos 
em média ± E.P.M. (n = 8/grupo), **p < 0,01 e ***p < 0,001 quando comparado ao controle; ### 
p<0,001 comparado ao Sham; + p<0,05 quando comparado BIS e BIS/β-CD; (ANOVA seguido pelo 
pos teste de Bonferroni). 
 

A injeção intraplantar de CFA estimula uma resposta inflamatória local 

rápida, caracterizada por recrutamento de células inflamatórias, liberação de 

mediadores inflamatórios como histamina, serotonina, citocinas, glutamato e 

prostaglandinas; indução de edema e pronunciada hiperalgesia mecânica 

persistente resultante de dor inflamatória de longa duração (DUTRA et al., 2012; 
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RAGHAVENDRA e DELEO, 2003).  Os resultados obtidos no presente estudo 

evidenciaram que tanto a substância isolada quanto o complexo foram eficazes na 

redução da hiperalgesia induzida pelo CFA durante todos os dias analisados. 

Estudos prévios têm mostrado que o BIS tem elevado potencial anti-inflamatório, 

sendo capaz de reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNFα, e de 

prostaglandinas, bem como inibir a ativação e migração de neutrófilos e macrófagos 

responsáveis pelo processo inflamatório (BARRETO et al., 2016; MAURYA et al., 

2014; ROCHA, RIOS, et al., 2011). Logo, sugere-se que a ação anti-hiperalgésica 

apresentada pelo BIS, tanto na sua forma livre quanto complexada, provavelmente 

ocorreu devido à inibição do recrutamento celular e à liberação dos mediadores 

inflamatórios.  

5.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTI-HIPERALGESICO EM MODELO DE DOR 

NEUROPÁTICA INDUZIDA POR LESÃO PARCIAL DO NERVO CIÁTICO 

 
A lesão parcial do nervo ciático (LPNC) é um dos modelos experimentais 

mais frequentemente utilizados para reproduzir os sinais da dor neuropática. Este 

modelo produz hiperalgesia térmica, mecânica e alodinia, bem como outras 

alterações pertinentes a DN como aumento de mediadores inflamatórios e 

pronunciada inflamação (MALMBERG e BASBAUM, 1998; SELTZER, 1995). 

Algumas destas características foram reproduzidas e avaliadas neste estudo. A 

LPNC causou um importante desenvolvimento de hiperalgesia mecânica na pata 

traseira ipsilateral 7 dias após o procedimento cirúrgico e esse efeito perdurou para 

grupo controle durante todos os dias de avaliações. 

A terapia farmacológica é o recurso mais eficaz para o tratamento de dores 

crônicas, porém a terapêutica atual disponível encontra-se associada a reações 

adversas que interferem na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (DIONNE, 

2001). Assim, a busca por novas propostas terapêuticas para o tratamento desses 

tipos de dor, é um campo de pesquisa relevante. Neste contexto, as plantas 

medicinais são fontes mundialmente valiosas na obtenção de novas drogas, pois 

apresentam substâncias e metabólitos secundários com uma gama de atividades 

farmacológicas (CHEN et al., 2016; DUTRA et al., 2016), entre eles podemos 

destacar os terpenos, em especial o BIS que é um serquiterpeno. Esta classe de 
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compostos está emergindo como fontes terapêuticas para o desenvolvimento de 

novos medicamentos para tratar doenças crônicas como, por exemplo, a dor 

neuropática (GOPALSAMY et al., 2017; GUIMARÃES et al., 2012; HARBORNE; 

TOMA´S-BARBERA´N, 1991).  

A administração aguda do BIS e BIS/β-CD (50 mg/kg; v.o) promoveu 

aumento significativo (p<0,001) do limiar de retirada da pata por um período de sete 

horas para o BIS e de oito horas para o BIS/β-CD quando comparado ao controle, 

porém não houve diferença significativa entre os dois composto. Na figura 19, pode-

se observar em A o gráfico de linhas da intensidade do estímulo em gramas (g) em 

função do tempo (horas), no qual observa-se o efeito anti-hiperalgésico dos 

compostos quando comparados ao controle, evidenciando o resultado citado acima. 

E em B o gráfico da área sobre a curva que confirma e possibilita uma melhor 

visualização dos resultados obtidos em A. 

Semelhante à avaliação aguda, a avaliação do efeito crônico, que ocorreu a 

partir do 7º dia após a indução até o 14º dia, mostrou um efeito anti-hiperalgésico (p 

<0,001) quando comparados ao grupo controle. Isto é observado na figura 20 com o 

A o gráfico de linhas da intensidade do estímulo em gramas (g) em função do tempo 

(dias), e B o gráfico da área sobre a curva que confirma e possibilita uma melhor 

visualização dos resultados obtidos em A. 

Para avaliar se BIS é capaz de induzir tolerância, o tratamento foi 

interrompido por dois dias (14 e 15) e novamente reestabelecido no dia 16. 

Observou-se que os compostos em estudo não promoveram nenhuma tolerância 

(Figura 20). Isto é de grande importância, pois a tolerância é descrita como um efeito 

farmacológico, um estado de adaptação em que a exposição a um medicamento 

induz mudanças que resultam em uma diminuição dos efeitos do mesmo ao longo 

do tempo (LIPMAN, 2013). Casos de tolerância são bem descritos entre os fármacos 

opióides, pois a progressiva falta de resposta à administração dos mesmos pode ser 

devida a uma adaptação do sistema nervoso central, que gera uma resposta 

neurovegetativa que irá neutralizar progressivamente o efeito da droga (RIVATA e 

BALLANTYNE, 2016).  
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Figura 19. Avaliação do efeito anti-hiperalgesico sobre a hiperalgesia mecânica em modelo de dor 
neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático A. Efeito da administração aguda. B. Área 
sobre a curva do efeito da administração aguda do BIS e BIS/β-CD (50mg/kg v.o.), veículo 
(sham/controle). Valores expressos em média ± E.P.M. (n = 8/grupo), ***p < 0,001 quando comparado 
ao controle; ### p<0,001 comparado ao Sham (ANOVA seguido pelo pos teste de Bonferroni).  
 

Diante dos resultados obtidos neste estudo pode-se sugerir que o BIS pode 

ser uma substância promissora para o tratamento da DN, já que os grupos 

submetidos ao tratamento com BIS e BIS/β-CD mostraram aumento do limiar de 

retirada da pata, evidenciando o efeito anti-hiperalgésico agudo e crônico dos 
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compostos. Em estudos realizados por Melo e colaboradores (2017) e por Teixeira e 

colaboradores (2017), é evidenciado o efeito antinociceptivo do BIS em modelos de 

dor crônica, isto confirma e corrobora com os dados obtidos neste estudo. 

Ademais, esses resultados evidenciam que a complexação do BIS em β-CD 

reduz a dose terapêutica, apesar de não ter diferenças estatísticas entre BIS e 

BIS/β-CD, a dose de BIS em β-CD é 10 vezes menor. Isso evidencia que a 

complexação de fato melhorou o efeito farmacológico do BIS, pois a mesma 

demonstrou efeito similar ao da dose do composto puro (50 mg/kg) administrada na 

curva dose-resposta. Dados da literatura sugerem que a complexação com β-CD 

melhoram o efeito terapêutico dos terpenos (CARVALHO et al., 2017; QUINTANS-

JÚNIOR et al., 2016; SANTOS et al., 2015; SILVA et al., 2016).  

Estudos realizados com monoterpenos complexados em β-CD demonstram 

resultados que corroboram com os apresentados neste estudo, pois quando 

incorporados no complexo de inclusão, apresentaram resultados semelhantes ou 

melhores do que a droga pura. Como no estudo realizado por Araújo-Filho e 

colaboradores (2017) que incorporou D-limoneno em β-CD, e por Oliveira e 

colaboradores (2016) que complexou α-terpineol em β-CD, em modelos de dor 

crônica. 
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Figura 20.  Avaliação do efeito anti-hiperalgésico sobre a hiperalgesia mecânica em modelo de dor 
neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático A. Efeito da administração crônica. B. Área 
sobre a curva do efeito da administração crônica do BIS e BIS/β-CD (50mg/kg v.o.), veículo 
(sham/controle). Valores expressos em média ± E.P.M. (n = 8/grupo), *p <0,05; **p < 0,01; ***p < 
0,001 quando comparado ao controle; ### p<0,001 comparado ao Sham (ANOVA seguido pelo pós 
teste de Bonferroni).  
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5.4 EFEITO DO BIS E BIS/β-CD SOBRE A FORÇA MUSCULAR NO MODELO DE 

DOR NEUROPÁTICA INDUZIDA POR LESÃO PARCIAL DO NERVO CIÁTICO 

 

A depressão do SNC pode afetar o sistema muscular, causando efeitos 

miorelaxantes inespecíficos e alteração da coordenação motora, e de certa forma, 

alterar os resultados nos testes comportamentais, tais como o reflexo de retirada da 

pata realizado pelo analgesímetro digital Von frey (ALMEIDA et al., 2004; BARRETO 

et al., 2016; SOUSA et al., 2006). Portanto, para excluir a possibilidade de o BIS 

deprimir o SNC avaliou-se o efeito do BIS e do BIS/β-CD sobre a força muscular, 

utilizando o equipamento Grip Strength Meter. Logo, os dados obtidos mostraram 

que o BIS e o BIS/β-CD, na dose testada, não possui efeito miorrelaxante, como 

observado na figura 21 que em A tem-se o gráfico de linhas da força muscular em 

gramas (g) em função do tempo (dias) e em B o gráfico da área sobre curva que 

confirma os resultados obtidos em A, portanto o efeito anti-hiperalgésico de BIS e 

BIS/β-CD não foi comprometido por um possível relaxamento muscular.  
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Figura 21. Avaliação do efeito do BIS e BIS/β-CD sobre a força muscular no modelo de dor 
neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático A. Efeito da administração crônica. B. Área 
sobre a curva do efeito da administração crônica do BIS e BIS/ β-CD (50 mg/kg; v.o.), veículo 
(sham/controle). Valores expressos em média ± E.P.M. (n = 8/grupo). (ANOVA, seguido pelo pós 
teste de Bonferroni).  
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5.5 EFEITO DO BIS E BIS/β-CD SOBRE A HIPERALGESIA TÉRMICA NO 

MODELO DE DOR NEUROPÁTICA INDUZIDA POR LESÃO PARCIAL DO NERVO 

CIÁTICO 

 
A indução da alodinia ao frio através do teste da gota da acetona provoca 

nos animais hiperalgésicos uma reação de desconforto demonstrada através de 

flinches (levantamento e sacudida da pata).  Com isso, foi possível observar um 

aumento na resposta comportamental no tempo 0, antes do tratamento, e uma 

diminuição significativa após sessenta minutos da administração de  BIS e BIS/β-CD 

(p < 0,0001). Isto é observado na figura 22 com o número de flinches em função do 

tempo (hora). 

 

B 0 1h
0

2

4

6

8
SHAM

CONTROLE

BIS

BIS/CD

**

***

##

###

N
ú

m
e
ro

 d
e
 f

li
n

c
h

e
s

 

Figura 22. Avaliação do efeito da administração aguda do BIS e BIS/β-CD (50 mg/kg; v.o.), veículo 
(sham/controle), sobre a hiperalgesia térmica no modelo de dor neuropática induzida por lesão parcial 
do nervo ciático. Valores expressos em média ± E.P.M. (n = 8/grupo) (ANOVA, seguido pelo pós teste 
de Bonferroni). **p < 0,01 e ***p < 0,001 quando comparado ao controle; ## p<0,01; ### p<0,001 
comparado ao Sham.  

 
Alodinia e hiperalgesia ao frio são achados clínicos frequentes em pacientes 

com dor neuropática (JØRUM, WARNCKE e STUBHAUG, 2003; LIPPOLDT et al., 

2016). Considerando que a alodinia ao frio é decorrente do aumento da expressão 

de receptores TRPM8 e TRPA1, e visto que o BIS possui ação sobre os receptores 

TRPA1 (MELO et al., 2017), os dados sugerirem que a redução do número de 
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finches observado nos animais tratados pode estar associado a uma inibição dos 

receptores TRPA1. Entretanto, mais estudos são necessários para comprovar esta 

hipótese. 

 

5.6 BIS E BIS/β-CD NA MODULAÇÃO DE CITOCINAS NO MODELO DE DOR 

NEUROPÁTICA INDUZIDA POR LESÃO PARCIAL DO NERVO CIÁTICO 

 
A lesão parcial do nervo ciático desencadeia processos inflamatórios, que 

levam a mudanças nas terminações nervosas e consequente sensibilização 

periférica. Isto induz ativação e migração de células e liberação de citocinas, como o 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (HAANPÄÄ et al., 2009; SAAB, WAXMAN e 

HAINS, 2008; SCHOLZ e WOOLF, 2007).  

Assim, considerando que estudos prévios evidenciam que o BIS é capaz de 

alterar a concentração de TNF-α e que esta citocina possui um papel importante na 

modulação da dor, avaliamos seu efeito sobre a liberação de TNF-α na medula e no 

nervo ciático no 3º e no 17º dia após a cirurgia. Os resultados mostraram que o BIS 

e o BIS/β-CD foram eficazes na redução significativa da concentração de TNF-α (p < 

0,05) no nervo ciático (3 e 17 dias) e na medula ( 3 e 17 dias). A figura 23 evidencia 

tais dados e mostra diferença significativa entre os grupos tratados com o grupo 

controle e deste com grupo sham. Não havendo diferença entre os grupos tratados 

com o grupo sham, o que sugere que BIS e BIS/β-CD foram capazes de diminuir as 

concentrações de TNF-α. 

O TNF-α é uma importante citocina pró-inflamatória, tanto para processos 

inflamatórios e imunes, quanto para a geração de dor. Atua sob dois receptores em 

condições inflamatórias ou de lesão, o receptor de fator de necrose tumoral 1 

(TNFR1) (constantemente expresso) e o receptor de fator de necrose tumoral 2 

(TNFR2) (induzível) (ISHIKAWA et al., 2013). Diversos estudos, tanto pré-clínicos 

quanto clínicos, evidenciam a relação do TNF-α com a dor neuropática (AUSTIN e 

MOALEM-TAYLOR, 2010; GEORGE, BUEHL e SOMMER, 2004). Portanto, 

sugerimos que a diminuição da hiperalgesia evidenciada nesse estudo pode estar 

associada à diminuição das concentrações de TNF-α (Figura 23). Esta diminuição 

das concentrações dessa citocina pró-inflamatória tanto no nervo ciático quanto na 

medula espinhal, sugere que TNF-α age nível tanto de nervo ciático, local onde 
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ocorreu a lesão, quanto na medula espinhal, local de modulação e propagação dos 

estímulos dolorosos e que BIS e BIS/β-CD possuíram ação sobre a diminuição de 

suas concentrações em ambos os locais. Ademais, Rocha e colaboradores (2011) e 

Barreto e colaboradores (2016), evidenciaram que a ação anti-inflamatória do BIS 

está relacionada com a diminuição das concentrações de TNF-α, o que corrobora 

com os achados no presente estudo. 
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Figura 23. Avaliação do efeito do BIS e BIS/β-CD na modulação de citocinas no modelo de dor 
neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático. (A) TNF-α nervo 3 dias, (B) nervo 17 dias, (C) 
medula 3 dias e (D) medula 17 dias. Efeito do BIS e BIS/β-CD (50mg/kg v.o.) nas concentrações de 
TNF-α no nervo ciático e medula após indução da lesão do nervo. Veículo (sham/controle). Valores 
expressos em média ± E.P.M.. (n = 8/grupo). * p < 0,05, ** p < 0,05, *** p < 0,05, quando comparado 
ao controle; # p < 0,05, ## p < 0,05, ### p < 0,05, comparado ao Sham (ANOVA uma via, seguido 
pelo teste de Tukey’s).  
 
 

Estudos clínicos indicam que na DN há um aumento nas concentrações 

séricas de citocinas pró-inflamatórias, bem como uma diminuição de citocinas anti-

inflamatórias (BACKONJA et al., 2008; BEEK, VAN DE ET AL., 2001). Logo, 

avaliamos também o efeito dos compostos sobre as concentrações de IL-10, uma 

das principais citocinas anti-inflamatórias. Os resultados mostram que o BIS e BIS/β-
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CD em estudo são capazes de aumentar as concentrações basais de IL-10 quando 

comparadas com o animal controle no 3º dia após a cirurgia, como observado na 

figura 24 que mostra diferença significativa entre os grupos tratados e o grupo 

controle e deste com grupo sham. Não havendo diferença entre os grupos tratados 

com o grupo sham, o que sugere que BIS e BIS/β-CD foram capazes de aumentar 

as concentrações de IL-10. 

A IL-10 é uma potente citocina anti-inflamatória liberada por células T e B 

ativadas, macrófago e mastócitos (AUSTIN; MOALEM-TAYLOR, 2013), que 

desempenha um importante papel na DN. Esta citocina diminui a atividade do fator 

nuclear kappa B (NFκB) e a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α 

(CLARK, OLD e MALCANGIO, 2013). O papel exato da IL-10 na dor neuropática 

não é completamente compreendido, porém, um estudo realizado por Khan e 

colaboradores (2015) em modelos animais, demostrou que a IL-10 possui um 

importante papel na etiologia da DN e isso pode ser específico para o tipo de lesão 

do nervo. Além disso, Soderquist e colaboradores (2010) sugerem que a IL-10 age 

na regulação negativa da expressão de citocinas pró-inflamatórias, principalmente 

TNF-α. 

Assim os resultados encontrados neste estudo indicam que o efeito anti-

hiperalgésico da substância pode estar relacionado ao aumento da concentração de 

IL-10 (Figura 24). E isto pode estar associado à regulação negativa da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, mostrando assim, um efeito analgésico 

decorrente deste fato (MASEDA, D., JOHNSON, E., CROFFORD, 2016).   
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Figura 24. Avaliação do efeito do BIS e BIS/β-CD na modulação de citocinas no modelo de dor 
neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático. (A) IL-10 nervo 3 dias, (B) nervo 17 dias, (C) 
medula 3 dias e (D) medula 17 dias. Efeito do BIS e BIS/β-CD (50mg/kg v.o.) nas concentrações de 
IL-10 no nervo ciático e medula após indução da lesão do nervo. Veículo (sham/controle). Valores 
expressos em média ± E.P.M. (n = 8/grupo). *** p < 0,05, quando comparado ao controle; # p < 0,05, 
## p <0,05 comparado ao Sham (ANOVA uma via, seguido pelo teste de Tukey’s). 
 
 

5.7 AVALIAÇÃO DO IMUNOCONTEÚDO DA PROTEÍNA ADAPTADORA DE 

LIGAÇÃO AO CÁLCIO IONIZADO-1 (IBA-1) EM MODELO DE DOR NEUROPÁTICA 

 

O mecanismo central da dor crônica após lesão nervosa ou inflamação, não 

envolve apenas a plasticidade dos neurônios, mas também a alteração da função 

das células gliais da medula espinhal como micróglia e astrócitos (MILLIGAN; 

WATIKINS, 2009; REN; DUBNER, 2010). O número de células da micróglia no corno 

dorsal da medula espinhal aumenta acentuadamente dias após a LPNC, o que gera 

a microgliose. Sugere-se que isso possa acontecer devido a dois mecanismos, o 

primeiro é devido a uma proliferação da micróglia residente na medula espinhal, e o 
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segundo devido à infiltração de monócitos circulantes derivados da medula óssea 

que se diferenciam em células semelhantes à micróglia (Zhang et al., 2007).  

Essas células quando ativadas regulam proteínas marcadoras específicas 

como proteína adaptadora de ligação ao cálcio ionizado-1 (IBA-1), marcadora de 

micróglia (HERBER et al., 2006; ROMERO-SANDOVAL et al., 2008). Em estudo 

realizado por Garrison e colaboradores (1991), demonstram ativação de células 

gliais no corno dorsal da medula espinhal em modelos animais de DN, induzida por 

lesão de nervos periféricos. Zhuo e colaboradores (2011) sugerem que as células 

gliais na medula espinhal, como astrócitos e micróglia, desempenham papel 

importante na iniciação e manutenção da dor neuropática. 

Diante do exposto, avaliamos o efeito do BIS e BIS/β-CD sobre a ativação 

da proteína IBA-1 através da técnica de imunofluorescência. Os resultados 

demonstraram que BIS e BIS/β-CD reduziram a expressão do IBA-1 na medula 

espinhal quando comparados ao controle, indicando que os compostos atenuam a 

microgliose induzida pelo LPNC, como mostra a Figura 25. 

Quando ocorre uma inibição da microgliose tem-se uma diminuição da 

liberação de citocinas e consequente diminuição da hipersensibilidade ao estímulo 

nocivo (INOUE e TSUDA, 2018). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Raghavendra e colaboradores (2003), que demonstraram atenuação da hiperalgesia 

e alodinia em modelo de DN quando induziram a inibição das células da micróglia. 

Fatos estes, podem justificar a forma como BIS e BIS/β-CD estão agindo no alívio da 

dor. Portanto, inibir a ativação de células gliais espinhais pode ser uma estratégia 

potencial para aliviar a dor neuropática. 
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Figura 25. Efeito do BIS e BIS/β-CD na modulação do biomarcador de microglia IBA-1 no modelo de 
dor neuropática induzida por lesão parcial do nervo ciático. BIS e BIS/β-CD (50 mg/kg;  v.o.) reduzem 
a imunocoloração  de IBA-1 na medula espinhal. 
 

 

5.8 EFEITO DO BIS E BIS/β-CD SOBRE A COORDENAÇÃO MOTORA 

 
Os dados obtidos sessenta minutos após a administração de BIS e BIS/β-

CD (50 mg/kg; v.o) no teste do aparato Rota rod não apresentaram resultados 

significativos (p > 0,05) quando comparados ao grupo controle. Tais resultados 

complementam os achados encontrados nos testes de força muscular e hiperalgesia 

mecânica, pois a substância não interfere na coordenação motora dos animais como 

mostra a figura 26 com tempo em segundos (s) em função do tempo (hora). 
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Figura 26. Efeito da administração de BIS e BIS/β-CD (50mg/kg; v.o.), veículo (controle) sobre a 
coordenação motora. Valores expressos em média ± E.P.M.. (n = 8/grupo). (ANOVA, seguido pelo 
pós teste de Bonferroni). 
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Considerações finais



80 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 
De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que: 
 

 BIS e BIS/β-CD foram capazes de reduzir a hiperalgesia mecânica induzida 

por modelo de dor inflamatória crônica; 

 BIS e BIS/β-CD apresentaram um tempo de efeito superior a 7h na 

administração aguda no modelo de dor neuropática. Evidenciando que a 

complexação melhorou o efeito da substância, já que a quantidade de BIS no 

complexo foi 10 vezes menor do que a quantidade real administrada do 

composto puro; 

 BIS e BIS/β-CD mostraram ação antinociceptiva, reduzindo a hiperalgesia 

mecânica crônica, sem alteração da força muscular nem da coordenação 

motora dos animais testados no modelo de dor neuropática;  

 BIS e BIS/β-CD foi capaz de reduzir a alodinia ao frio em modelo de dor 

neuropática; 

 BIS e BIS/β-CD foram eficazes na redução as concentrações de TNF-α no 

nervo e medula espinhal, assim como atuaram no aumento dos níveis de IL-

10. Além disso, atenuaram a microgliose induzida pelo LPNC.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



81 

 

 

 

7 PERSPECTIVAS 
 

 Determinar o possível mecanismo de ação do BIS em modelo de dor 

neuropática, avaliando o envolvimento dos sistemas glutamatérgico, opioide, 

canabinoide, serotoninérgico, adrenérgico e GABAérgico ; 

 Avaliar a possível ação do BIS sobre as áreas encefálicas e medulares na 

modulação da dor por meio da expressão de c-FOS; 

 Avaliar a possível ação do BIS sobre os receptores de TNF-α, TNFR1 e 

TNFR2;  

 Determinar a possível atuação do BIS nos canais TRPV1; 

 Avaliar o efeito do BIS sobre o estresse oxidativo (CAT, SOD, TBARs); 

 Avaliar o envolvimento da COX-2, NFκB, p38MAPK; 

 Avaliar a expressão de RNAm da IL-10 pela técnica de RT-PCR. 
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