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05.001 
FLUOXETINA ELEVA A GLICEMIA E REDUZ OS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL 
E DE LDL EM RATOS SADIOS 
Lima, P. C.1; Pinto, F. G.1 - 1UFSCar - Morfologia e Patologia 
Introdução: Alguns autores têm descrito associação entre o tratamento com 
antidepressivos e a ocorrência de dislipidemia, alterações na glicemia ou no peso 
corporal de pacientes humanos, sugerindo que essas substâncias poderiam alterar 
esses parâmetros. Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo investigar a 
influência do tratamento com fluoxetina sobre a glicemia, a lipidemia e o ganho de 
peso em ratos sadios. Métodos: Foram utilizados 45 ratos Wistar, com 
aproximadamente 75 gramas de peso e 6 semanas de idade provenientes do Biotério 
Central da UFSCar, recebendo água e ração comercial ad libitum. Os animais foram 
divididos em três grupos experimentais: grupo controle não tratado (C) e grupos 
tratados com fluoxetina (DAFORIN) diluída na água de bebida de forma que cada 
animal recebesse continuamente 5 (T5) ou 10 (T10) mg por kg de peso durante 30 
dias. Ao final do experimento, após jejum alimentar de 12 horas, os animais foram 
anestesiados e submetidos à punção cardíaca para obtenção das amostras de 
sangue. O soro foi utilizado para determinação bioquímica de glicose, triglicérides, 
colesterol total e suas principais frações (LDL, HDL, VLDL), representadas em mg/dl 
de soro. Anotou-se também o peso dos animais ao início e ao final do experimento, 
efetuando-se o cálculo da porcentagem média de ganho de peso em cada grupo. Os 
resultados foram analisados estatisticamente através do teste de Tukey, utilizando-se 
o programa computacional GraphPad InStat, v.3. Os valores foram representados 
como médias + desvio padrão. Resultados: O tratamento não influenciou na 
concentração de Triglicérides - C=78,3+25,1; T5=71,3+19,7; T10=71,1+16,8 
(p=0,5608), de HDL - C=17,3+1,7; T5=16,8+1,4; T10=18,8+3,2 (p=0,0515) ou de 
VLDL - C=15,7+5,0; T5=14,2+3,9; T10=14,2+3,3 (p=0,5510) nem na porcentagem de 
Ganho de Peso - C=104,2+16,0; T5=118,4+30,5; T10=105,7+16,5 (p=0,1630), 
independente da dose utilizada. Por outro lado, animais tratados com 10 mg/kg de 
fluoxetina apresentaram aumento significativo da Glicemia - C=60,1+12,4; 
T5=58,5+15,4; T10=74,3+16,4 (T10>T5=C, p<0,05), enquanto aqueles que receberam 
5 mg/kg mostraram concentrações significativamente menores de Colesterol Total - 
C=46,7+5,6; T5=38,0+7,1; T10=45,1+8,9 (T5<C, p<0,01; T5<T10, p<0,05) e de LDL – 
C=13,7+4,3; T5=7,9+5,0; T10=12,0+4,7 (T5<C, p<0,01). Conclusões: Os resultados 
obtidos indicam que a fluoxetina pode alterar alguns parâmetros bioquímicos do 
sangue, dependendo da dose utilizada. Experimentalmente, baixas doses de 
fluoxetina parecem estar associadas à elevação da glicemia, enquanto doses mais 
elevadas podem provocar redução dos níveis de colesterol total e de LDL em ratos 
sadios.  



05.002 
EVALUATION OF THE ANTIULCEROGENIC ACTIVITY OF Struthanthus flexicaulis 
HYDROALCOHOLIC EXTRACT 
Sousa, A. A.1; Noronha, E. P.1; Oliveira, P. L. L.2; Freire, S. M. de F.1; Cartagenes, M. 
S. S.1 - 1UFMA - Ciências Fisiológicas; 2UFMA - Medicina 
INTRODUCTION: Struthanthus flexicaulis (Loranthaceae), popularly known as “erva de 
passarinho”, is used to treat uterine diseases, hemorrhages, diarrheas, bronchitis, 
pneumonias, skin affections, and ulcers. This work had as objective to evaluate the 
antiulcerogenic activity of the hydroalcoholic extract (HE) of S. flexicaulis in 
experimental model of gastric ulcer and in gastric secretion in rats. METODOS AND 
RESULTS: The HE was obtained by macerating for 15 days leaves of the plant with 
ethanol 92.8%. The antiulcerogenic activity was tested in the models of induced ulcer 
by ethanol, indomethacin or stress (cold restraint) in Wistar rats. The animals were 
treated orally with the HE, omeprazole (50mg/kg) or saline (N=6). The magnitude of the 
injuries is express as ulcerogenic index (IU) presented as means±e.p.m., (p<0.05). In 
the ethanol-induced gastric ulcer model, HE (0.25; 0.5; 0.75g/kg or omeprazole) 
reduced by 42.4% (IU 78.8±3.14), 71.53% (IU 39±4.12), 80.4% (IU 26,8±2,75) and 
85.03% (IU 20,5±5,01), respectively, in relation to the control value (UI 137±4.97). In 
the indomethacin-induced lesion model, HE (0.25; 0.5, 0.75g/kg or omeprazole) also 
showed antiulcerogenic effect with decrease in gastric lesions of 5,26% (IU 
81.17±13.41), 28.01% (IU 61.67±7.397), 54.86% (IU 38.67±9.043) and 94.75% (IU 
4.5±0.8466), when compared with animals treated with vehicle (IU 85.67±7.15). Only 
the dose of 0,75g/kg of HE and omeprazole inhibited the ulcerogenic effect 
significantly. The gastric damage stress-induced in rats was effectively reduced by 
30,82% (IU 30.67±5.14), 49.63% (IU 22.33±3.16), 54.14% (IU 20.33±1.58) and 90.23% 
(IU 4.333±0.9189), respectively, when compared with the control group (IU 
44.33±4.02). In 4 h pylorus-ligated rats, the EH (0,25 and 0,75 g/kg) was able to 
change gastric juice parameters as well as those treated with omeprazole. The extract 
injected into the duodenal lumen decreased the volume by 58,5 and 55% (control 
8,2±1,5mL) and total acidity by 89.9 and 90.3% (control 197,2±7mEq/4h/L), while the 
pH was increased by 1.9 and 2.3 unit compared to the control (pH 1,5±0,27). The 
gastric basal mucus secretion from the stomach glandular segments was subjected to 
coloration with Alcian blue1%. The treatment of animals with EH (0,25 and 0,75 g/kg) 
increased the basal mucus by 16.9 and 75.1% (control 58.89±4.8µg/g). CONCLUSION: 
The studies reveal that Struthanthus flexicaulis hydroalcoholic extract possess 
antiulcerogenic effect. The effect related to the reduction of the volume of the acid 
gastric secretion, as well as, the increase of the secretion of mucus. The data obtained 
confirmed the traditional medicinal uses for this plant. Keys words: Struthanthus 
flexicaulis, anti-ulcer, medicinal plant. Supported by: Laboratório de farmacologia / 
DCF/CCBS/UFMA  



05.003 
EFEITO DO TRATAMENTO COM ETANOL OU METFORMINA SOBRE O 
METABOLISMO HEPÁTICO EM RATOS INTOLERANTES À GLICOSE 
Souza, J.1; Schmidt, G.1; Fernandes, C. A. M.1; Elias, R. G. M.1; Batista, M. R.2; 
Bersani-Amado, C. A.1; Cuman, R. K. N.1 - 1UEM - Farmácia e Farmacologia; 2UEM - 
Análises Clínicas 
Introdução: A administração de dexametasona (DEX) exerce influência direta sobre o 
controle glicêmico e a produção hepática de glicose, principalmente por estimular a 
gliconeogênese. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do consumo subcrônico 
de etanol nas doses de 3 ou 20%, e a influência do etanol sobre a produção hepática 
de glicose, em animais intolerantes à glicose. Métodos e Resultados: Foram 
utilizados ratos machos da linhagem Wistar, com peso entre 200g e 250g submetidos 
a jejum de 15 horas. Os animais foram divididos nos grupos: Controle (salina 0,9%, 
s.c.,4 dias); DEX (DEXA 0,1 mg/kg; s.c., 4 dias). Os animais DEX foram tratados com 
etanol 3% (DEX+Et3%) ou 20% (DEX+Et20%) per os durante 14 dias ou Metformina 
(DEX+Met= 300 mg/kg; via intragástrica, por 4 dias). Para avaliação da produção 
hepática de glicose os fígados foram perfundidos in situ, com uma solução de Krebs 
saturada com o precursor neoglicogênico L-glutamina (10 mM), por um período de 70 
min. A concentração de glicose foi determinada no perfusado e os resultados foram 
expressos como área sob a curva (AUC). No perfusado a concentração de glicose 
obtida de animais DEX foi significativamente maior do que a do grupo Controle (DEX= 
12,53±1,30 mg/dL.min-1x1000, n=8; Controle = 1,53±0,14 mg/dL.min-1x1000; n=8). 
Houve uma redução da concentração de glicose do perfusado no grupo de animais 
DEX+Et3% em relação aos grupos de animais DEX (DEX+Et3%= 
5,11±0,57mg/dL.min-1x1000,n=8;DEX=12,53±1,30mg/dL.min-1x1000;DEX+Et20%= 
9,08±0,82 mg/dL.min-1x1000, n=8) e nos animais DEX tratados com metformina 
(DEX+Met= 7,00±0,78 mg/dL.min-1x1000,n=8). Conclusão: O tratamento, avaliado 
pela AUC, com etanol a 3 ou 20% ou metformina diminuiram os níveis de glicose do 
perfusado, provavelmente por mecanismos que envolvem a gliconeogênese.  
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INVESTIGAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO EXTRATO 
ETANÓLICO BRUTO OBTIDO DAS PARTES AÉREAS DE Praxelis clematidea 
(GRISEB.) R.M.KING & H.ROB. EM ANIMAIS 
Leite, J. A.1; Falcao, H. S.2; Mendes, J. M.2; Agra, M. F.3; Barbosa-Filho, J. M.3; Batista, 
L. M.3 - 1PET-Farmácia/UFPB - Ciências Farmacêutica; 2UFPB - Ciências 
Farmacêutica ; 3UFPB - Tecnologia Farmacêutica/Ciências Farmacêutica  
Introdução: Úlcera gástrica é uma patologia crônica caracterizada por lesões na 
mucosa do estômago devido desequilíbrio entre fatores protetores (prostaglandinas, 
muco e bicarbonato, fluxo sanguíneo local, sistema antioxidante endógeno e 
capacidade de renovação celular) e agressores (ácido clorídrico e pepsina, radicais 
livres, álcool, antiinflamatórios, estresse, alimentação inadequada e infecção por 
Helicobacter pylori). Essa patologia acomete cerca de 5 % da população mundial, é 
reincidente e apresenta tratamento dispendioso para a população. Praxelis clematidea 
(Griseb.) R.M.King & H.Rob. (Asteraceae) é uma espécie vegetal nativa da América do 
Sul bastante confundida com espécies do gênero Ageratum, sendo utilizada pela 
população devido efeitos antiinflamatórios, e foi selecionada para o presente estudo 
por critério quimiotaxonômico, ou seja, presença de flavonóides que são consideráveis 
antioxidantes. Métodos: O efeito antiulcerogênico do extrato etanólico bruto (Ext. 
EtOH) das partes aéreas de Praxelis clematidea foi avaliado em modelos de indução 
aguda de úlcera gástrica em animais submetidos a jejum de 24 horas e distribuídos 
em grupos: controle negativo (tween 80 12 %), controle positivo (lansoprazol 30 mg/kg 
ou cimetidina 100 mg/kg) e Ext. EtOH (250, 500 e 750 mg/kg). As lesões gástricas 
foram induzidas por agentes lesivos seguindo os modelos: etanol em ratos Wistar 
machos (MORIMOTO, J Pharmacol, 57, 495, 1991), estresse (contensão e frio - 
LEVINE, Munksgaard, Copenhagen, 92, 1971) e antiinflamatório não esteroidal (AINE 
– piroxicam 30 mg/kg - RAINSFORD, J Pharm Pharmacol, 39, 669, 1987) em 
camundongos suíços machos. Os animais foram sacrificados por deslocamento 
cervical, as lesões gástricas quantificadas, o índice de lesão ulcerativo (ILU) calculado 
e expresso como média ± e.p.m. após realização da análise de única variância 
(ANOVA) e teste de Dunnett. Resultados: No modelo por etanol, o ILU dos grupos 
lansoprazol e Ext. EtOH (250, 500 e 750 mg/kg) foi 80 ± 10, 37 ± 7, 20 ± 4, 22 ± 7 
quando, respectivamente, comparados ao grupo tween 80 (158 ± 17), indicando que 
houve significativa atividade antiulcerogênica. Nos modelos por estresse e AINE, 
cimetidina 100 mg/kg e Ext. EtOH (250, 500 e 750 mg/kg) inibiram significativamente o 
desenvolvimento das lesões gástrica, uma vez que o ILU foi 12 ± 2, 15 ± 3, 10 ± 2, 12 
± 3 e 17 ± 5, 10 ± 2, 16 ± 3, 16 ± 3 quando respectivamente comparados ao controle 
tween 80 (90 ± 6 e 55 ± 7). Discussão: A atividade antiulcerogênica apresentada pelo 
Ext. EtOH de Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. pode estar relacionada 
à redução da secreção ácida ou ao aumento da proteção gástrica (ativação do sistema 
antioxidante endógeno, ação antioxidante promovida por princípios ativos da planta 
(flavonóides), estimulação da síntese de prostaglandinas E2, produção de muco e 
bicarbonato, ativação de fatores de crescimento para renovação celular e 
restabelecimento do fluxo sanguíneo local), sendo necessário estudos mais 
aprofundados para investigar possível mecanismo de ação. Agradecimentos: 
FAPESQ, CAPES e LTF. 
 Apoio Financeiro: FAPESQ  



05.005 
EFEITO DO ZINCO NO NÍVEL DE TESTOSTERONA E NAS RESPOSTAS 
COLINÉRGICAS DA VESÍCULA SEMINAL ISOLADA DE RATOS EXPOSTOS À 
FUMAÇA DE CIGARRO  
Garcia, P. C.1; Piffer, R. C.1; Gerardin, D. C. C.2; Dela Cruz, C.2; Pereira, O. C. M.2 - 
1UNESP - FM - Botucatu - Clínica Médica / Farmacologia; 2UNESP - IB - Botucatu - 
Farmacologia 
Introdução: Recentemente observou-se um aumento de aproximadamente 30% na 
incidência de infertilidade em homens, a qual pode estar associada a fatores 
ambientais, ao estilo de vida e principalmente ao hábito de fumar. Assim, danos nos 
espermatozóides estariam relacionados à exposição ao cigarro que é rico em nicotina 
e outras substâncias tóxicas. Considerando-se que o zinco atua como anti-oxidante e 
é um co-fator essencial para a divisão celular, objetivou-se verificar o papel do zinco 
na resposta colinérgica da vesícula seminal de indivíduos fumantes, numa tentativa de 
correlacionar o padrão de contração e conseqüente liberação da secreção vesicular, 
interferindo na fertilidade. Métodos: Ratos Wistar com 60 dias de idade (n=10) foram 
divididos em quatro grupos G1 (controle), G2 (expostos a fumaça do cigarro, 20 
cigarros/dia - nicotina 0.6 mg), G3 (grupo controle suplementado com zinco, 25mg/Kg 
cloreto de zinco diariamente por gavagem) e G4 (exposto à fumaça do cigarro, 20 
cigarros/dia e suplementados com zinco, 25mg/Kg); durante 63 dias. Ao final do 
experimento foi avaliado o peso da vesícula seminal e do conteúdo vesicular. A 
testosterona sérica foi mensurada por radioimunoensaio. Para a reatividade as 
vesículas foram colocadas em câmaras musculares de órgãos isolados e realizadas 
curvas concentração-resposta completas, para acetilcolina (Ach) e acetil-β-metilcolina, 
pela técnica de dose cumulativas. Foi estimada a potência dos agonistas através da 
determinação do parâmetro pD2. Para o agonista parcial foi determinado a atividade 
intrínseca (α). Estatística: ANOVA (média±EPM), teste a posteriori de Tukey, *p<0,05. 
Resultados: Observou-se um aumento, mas não estatisticamente significativo entre, o 
peso úmido da vesícula seminal (com secreção) dos ratos do G2. A concentração 
sérica de testosterona estava significativamente aumentada nos ratos suplementados 
com zinco e diminuída nos ratos expostos ao tabaco (G1:85,00±13,18a; 
G2:76,28±8,03a; G3:448,00±126,30b; G4:245,00±64,64b). Nas curvas concentração 
resposta para acetilcolina e acetil-β-metilcolina, observamos um deslocamento para 
esquerda no grupo fumante indicando uma maior sensibilidade. No pD2 para ACh 
verificou-se diferença significativa entre os quatro grupos (G1:4,81±0,18ª; 
G2:5,05±0,09b; G3:3,93±,014c; G4:4,50±0,15d). No pD2 para acetil-β-metilcolina 
verificou-se diferença entre G1, G2 e G3 (G1:4,71±0,07ª; G2:5,42±0,06b; 
G3:4,29±0,13c;G4:4,34±0,19c). Para Atividade intrínseca α, encontrou-se diferenças 
entre os grupos G2, G3 e G4 (G1:0,79±0,01ab; G2:0,56±0,04b; G3:0,80±0,12ac; 
G4:0,98±0,29ac). Discusão : Os resultados mostram que a exposição ao tabaco 
diminuiu os níveis de testosterona plasmática e provocou um aumento da 
sensibilidade da vesícula seminal às drogas colinérgicas. A suplementação com zinco 
reverteu essas alterações, provavelmente por neutralizar os agentes oxidantes 
presentes no cigarro e estimulando a divisão celular. A suplementação com zinco pode 
mostrar-se então como um tratamento alternativo em homens com subfertilidade 
provocada pelos componentes do cigarro.  



05.006 
5- FLUOROURACIL (5- FU) INDUZ DISMOTILIDADE GASTROINTESTINAL 
PERSISTENTE EM RATOS 
Soares, P. M. G.1; Mota, J. M. S. C.1; Brito, G. A. C.1; Santos, A. A.1; Ribeiro, R. A.1; 
Souza, M. H. L. P.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia 
Introdução: O tratamento com antineoplásicos pode induzir retarde no esvaziamento 
gástrico, anorexia náusea e vômito, que são descritos na literatura como síndrome 
dispéptica associada ao câncer. 5-FU induz injuria tecidual como um dos maiores 
problemas associados ao seu uso. Essa injúria é caracterizada por ulcerações no 
epitélio da mucosa e manifestações clínicas. Nossa hipótese é que 5- FU pode induzir 
inflamação intestinal e dismotilidade gastrointestinal. Métodos: Ratos Wistar (250-
350g) receberam dose única de 5-FU (150 mg/Kg, ip) ou salina (ip). Depois 1,3 5, 15 
ou 30 dias, os ratos foram sacrificados e segmentos do duodeno, jejuno e íleo foram 
removidos para avaliar a injúria epitelial por morfometria, e infiltrado neutrofílico pela 
atividade de MPO. Outro grupo de ratos que foram tratados com 5-FU ou salina 
receberam por gavagem solução salina glicosada contendo tecnécio e foram 
sacrificados no 3 e 15 dia pós-tratamento com 5-FU. O estômago e segmentos do 
intestino (P1-P5) foram obtidos para avaliar a atividade gastrointestinal por meio da 
gamma câmara. Os valores da atividade foram expressos como porcentagem da 
contagem do tecnécio. A resposta mecânica foi obtida utilizando-se um transdutor de 
força isométrico acoplado a um sistema de aquisição de dados. Carbacol (10-10-10-4M) 
foi aplicado sobre músculo liso do estômago ou duodeno de ratos tratados ou não com 
5-FU. Utilizaram-se para análise dos dados ANOVA e teste de Boferroni, os valores 
significantes foram considerados com p<0.05 Resultados: 5- FU induziu injúria 
intestinal com redução da razão vilos/criptas em todos os segmentos intestinais 
principalmente no 3 dia pós-tratamento com 5-FU, acompanhado do aumento da 
atividade de MPO. No 15 dia observou-se uma completa recuperação da mucosa e 
não se observou evidência de achados inflamatórios. O tratamento com 5-FU 
provocou aumento da atividade do tecnécio no estômago de animais no 3 e 15 dias 
pós-tratamento (salina (%)= 40.53±2.90; 3 dia= 77.32±3.16; 15 dia= 57.76±3.84) e 
retarde na atividade nos segmentos P3 e P4 do intestino somente no 3 dia pós-
tratamento com 5-FU. Os achados da atividade mecânica mostram hipercontratilidade 
em todas as concentrações de CCh para o músculo liso do fundus de estômago no 3 e 
15 dias pós-tratamento, com valores máximos na concentração (3 dia-CCh 10-5M, 
salina (%)= 171.90±26.22, 5-FU (%)= 290.78±36.17 ou 15 dia-CCh 10-4M, salina (%)= 
174.78±28.24, 5-FU (%)= 282.55±23.83). Também observou aumento da 
contratilidade no músculo liso duodenal no 3 dia na concentração de CCh 10-5M 
(salina (%)= 35.41±15.63, 5-FU (%)= 105.80±16.87) e em todas as concentrações de 
CCh no 15 dia pós-tratamento com 5-FU, com valores máximos na concentração CCh 
10-5M (salina (%)= 35.41±15.63, 5-FU (%)= 224.38±21.61). Discussão: Nossos dados 
sugerem que 5-FU induz injuria intestinal associada com dismotilidade gastrointestinal 
persistente. Isso pode explicar em parte os eventos da síndrome dispéptica associada 
com a quimioterapia do câncer. Apoio financeiro: CNPq  



05.007 
ANÁLISE HEMATOLÓGICA FRENTE A DOIS MODELOS DE ESTRESSE CRÔNICO 
EM RATOS 
Buzelle, S. L.1; Lemes, A. F.1; Ribeiro, R. V.2; Cirilo, D. M.1; Rocatto, G. E. G. D.1; 
Barros, W. M.3; Semenoff, T. D. V.1; Semenoff, A. S.1 - 1UNIVAG - GPA de Ciências da 
Saúde; 2UFMT - Ciências Médicas; 3UNIVAG - Farmácia 
Introdução: As reações do organismo a situações estressantes são impulsos por 
sobrevivência, que revelam a inteligência e perfeição dos mecanismos fisiológicos 
frente a adversidades. Constitui-se o objetivo do trabalho analisar o efeito do estresse 
variável e físico sobre indicadores hematológicos de ratos.  
Metodologia: Foram selecionadas 38 ratas adultas, da espécie Rattus novergicus, 
linhagem Wistar, divididas aleatoriamente em grupo estresse variável - GEV - (n=13), 
estresse físico – GEF - (n=13) e controle – GC - (n=12). Os animais do GEV foram 
submetidos aos seguintes tipos de estresse: exposição à luz piscante com lâmpada 
incandescente de 15 Watts acoplada a uma pastilha “pisca-pisca” situada um metro 
acima das gaiolas dos animais; isolamento por 24 horas em gaiolas individuais; exame 
da cavidade bucal com espátula de inox nº 36; ambiente congestionado com 13 ratos 
por gaiola durante 24 horas; odor de sangue humano, coletados em tubos de 
polietileno perfurados na parte superior e acondicionados nos quatro cantos das 
caixas-moradia e barulho emitido por um aparelho de som com volume variável entre 
87 e 90 dB. Executou-se um tipo de estresse variável por dia, em diferentes períodos, 
durante 4 horas, exceto isolamento e congestionamento. O GEF foi submetido a 
contenção física por 4 horas diárias, seis dias por semana, alternando-se diariamente 
as temperaturas de 7°C e 25°C. Os animais do grupo controle não sofreram nenhum 
tipo de intervenção, sendo mantidos no mesmo biotério de GEF e GEV. Os animais 
retornavam para o biotério após os procedimentos, que duraram 60 dias. Após 
anestesia por quetamina e xilazina, foi realizada a punção sanguínea cardíaca por 
coleta a vácuo, em tubos com EDTA. Procedeu-se a análise hematológica dos 
seguintes parâmetros: contagem total de eritrócitos e leucócitos, contagem diferencial 
de leucócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM e CHCM. A análise dos 
parâmetros foi realizada por examinadores que desconheciam os grupos estudados. 
Protocolado no Comitê de Ética e Pesquisa da UNESP – Araçatuba. Resultados O 
teste ANOVA seguido de Bonferroni, demonstrou: contagem de hemácias aumentada 
em GEF (8,42±1,63a) em relação aos demais grupos (GEV = 7,54±0,73b e GC = 
7,70±0,58b); aumento na contagem global de leucócitos em GEV (4,97±1,05b) em 
relação a GC (2,63±0,49a), não havendo diferenças para GEF (3,63±2,14ab); 
dosagem de hemoglobina maior em GEF (27,41±2,00a) em relação a GC 
(22,22±3,07b), não havendo diferenças para GEV (24,69±2,67ab). Os valores de 
hematócrito foram estatisticamente iguais para os três grupos experimentais, assim 
como o índice VCM. O índice HCM resultou aumentado em GEV (32,90±3,70a), em 
relação a GC (28,80±2,97b), não havendo diferenças para GEF (32,76±3,69ab); e 
para o índice CHCM o maior resultado se deu para GEF (64,47±7,09a), seguindo-se 
GEV (59,88±8,82ab) e GC (54,27±7,25b). A contagem diferencial de leucócitos 
demonstrou um numero menor de linfócitos para GEV (75,85±6,89a) comparando-se 
com GC (85,91±4,85b), e GEF (79,69±5,37ab) não diferiu estatisticamente dos demais 
grupos. O número de segmentados foi maior em GEV (20,54±7,34a) e GEF 
(16,38±3,48a), e estatisticamente menor em GC (9,55±3,21b). A contagem de 
monócitos e contagem de eosinófilos, não diferiu entre os grupos. 
Conclusão O presente estudo sugere que o estresse crônico de 60 dias, seja físico ou 
variável, interfere nos parâmetros hematológicos de ratos. Diversos estudos 
comprovam a influência de agentes estressores sobre o sistema imunológico, atuando 
principalmente sobre linfócitos. Foi demonstrado em trabalhos de outros autores que 
um estresse agudo provoca inicialmente aumento na contagem global de leucócitos 
devido a um aumento nos segmentados e relativa linfopenia; e que a contagem de 
eritrócitos e valores de hematócrito são menores durante a fase inicial do estresse. Os 



resultados demonstraram de maneira geral, que os animais estressados sofreram 
mudanças hematológicas, mas nem todas foram concordantes com os estudos já 
realizados, o que pode ser explicado pelas diferenças nos modelos utilizados. 
 Apoio Financeiro: FAPEMAT  



05.008 
INVESTIGAÇÃO FARMACOLÓGICA DA FASE CLOROFÓRMICA OBTIDA DAS 
PARTES AÉREAS DE Praxelis clematidea (GRISEB.) R.M.KING & H.ROB. EM 
MODELOS DE ÚLCERA GÁSTRICA 
Mendes, J. M.1; Falcao, H. S.2; Agra, M. F.3; Barbosa-Filho, J. M.3; Batista, L. M.3 - 
1PIBIC/UFPB - Ciências Farmacêutica; 2UFPB - Ciências Farmacêutica ; 3UFPB - 
Tecnologia Farmacêutica/Ciências Farmacêutica  
Introdução: A úlcera gástrica é uma patologia crônica caracterizada por lesões na 
mucosa do estômago devido desequilíbrio entre fatores protetores (muco, bicarbonato, 
fluxo sanguíneo, prostaglandina, níveis de glutationa reduzida) e agressores 
endógenos e exógenos (ácido clorídrico estomacal, pepsina, ácidos biliares, 
antiinflamatórios, estresse e Helicobacter pylori). Essa patologia apresenta reincidivas 
e elevado custo terapêutico. A espécie vegetal Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King 
& H.Rob. pertence a família Asteraceae, é nativa da América do Sul, mas pode ser 
encontrada amplamente no mundo e, comumente, é confundida com espécies do 
gênero Ageratum pela população. A espécie Praxelis clematidea foi selecionada para 
esse estudo através de critério quimiotaxonômico devido a presença de flavonóides 
que possuem importante atividade antioxidante. Métodos: O efeito antiulcerogênico 
da fase clorofórmica (F. CHCl3) obtida das partes aéreas de Praxelis clematidea 
(Griseb.) R.M.King & H.Rob. foi avaliado em modelos de indução aguda de úlcera 
gástrica em animais submetidos a jejum 24 horas e distribuídos em grupos controle 
negativo (tween 80 12%), controle positivo (lansoprazol 30 mg/kg ou cimetidina 100 
mg/kg) e F. CHCl3 (62,5, 125, 250 e 500 mg/kg). Através dos modelos de indução 
ulcerogênica com os seguintes agentes lesivos: etanol em ratos Wistar machos 
(MORIMOTO, J Pharmacol, 57, 495, 1991), estresse (contensão e frio - LEVINE, 
Munksgaard, Copenhagen, 92, 1971) e antiinflamatório não esteroidal (AINE - 
piroxicam 30 mg/kg - RAINSFORD, J Pharm Pharmacol, 39, 669, 1987) em 
camundongos suíços machos. As lesões ulcerativas foram quantificadas e o índice de 
lesão ulcerativo (ILU) foi calculado e expresso como média ± e.p.m. utilizando ANOVA 
de uma única variância e teste de Dunnett (p<0,05) após todos os animais serem 
sacrificados por deslocamento cervical. Resultados: No modelo de úlcera induzida 
por etanol, o lansoprazol 30 mg/kg e F. CHCl3 (125; 250 e 500 mg/kg) inibiram 
significativamente o aparecimento das lesões em 17 ± 7, 16 ± 3, 6 ± 2 e 21 ± 8 quando 
comparados respectivamente ao controle negativo tween 80 (91 ± 11), enquanto nos 
modelos por estresse e AINE, os resultados para cimetidina 100 mg/kg e F. CHCl3 
(62,5; 125 e 250 mg/kg) comparados ao controle negativo ( 37 ± 9 e 16 ± 2) foram, 
respectivamente: 12 ± 2, 6 ± 0,4, 9 ± 2, 10 ± 2 e 4 ± 1, 9 ± 3, 4 ± 1, 7 ± 1, 
demonstrando que apresentaram significativa atividade antiulcerogênica. Discussão: 
A proteção gástrica promovida pela F. CHCl3 obtida das partes aéreas de Praxelis 
clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob. nestes modelos pode estar associada à 
atividade anti-secretória (inibindo a bomba H+/K+- ATPase ou antagonizando a 
ativação dos receptores M3, H2 ou CCK-B), ao aumento de fatores citoprotetores 
(muco, bicarbonato, prostaglandinas e sistema antioxidante endógeno) ou poderá 
estar promovendo ação mecânica (neutralizando a acidez ou formando algum tipo de 
gel protetor sobre a mucosa). Esses resultados não são conclusivos e, portanto, 
necessita-se investigar o possível mecanismo de ação antiulcerogênico através de 
modelos experimentais mais elaborados. Agradecimentos: FAPESQ, CAPES e LTF. 
 Apoio Financeiro: FAPESQ  



05.009 
EFFECTS OF ACUTE AND PROLONGED SOCIAL STRESS ON LUNG 
INFLAMMATORY RESPONSE IN OVA-SENSITIZED RATS 
Portela, C. P.1; Lima, T. C.2; Stankevicus, D.3; Rodrigues-Costa, E. C.3; Palermo-Neto, 
J.1 - 1FMVZ - USP - Patologia; 2FMVZ - USP - Cirurgia; 3ICB - USP - Farmacologia 
Introduction: Emotional states such as anxiety and stress can influence the onset, 
course and treatment of allergic diseases such as asthma. In animal models, both 
airway reactivity and inflammatory responses are exacerbate after stress stimulations. 
We have attended to verify if acute and prolonged social confrontations differently 
affects the inflammatory responses in an allergic-sensitization model in rats. Methods 
and Results: Male Wistar rats were sensitized (ED0) and boosted (ED7) with 
ovalbumin (OVA). Immunized rats were placed into a large being submitted to stress by 
social confrontations (2 hours and 48 hours) with resident and dominant rats. 
Anxiogenic effects of social confrontations were inferred by ultrasound vocalizations 
that were detected on stressed rats. On ED14, rats were challenged with OVA. Twenty 
four hours after this OVA-challenge, rats were anaesthetized and euthanatized by 
exsanguination and then, their lungs were flushed with phosphate-buffered saline. The 
total number of leukocytes was counted under a light microscope in Neubauer 
chamber. Results showed high levels of stress through the detection of ultrasonic 
vocalizations. Therefore, 2 hours-stressed animals, showed a higher time spent in 
closed arms of the plus maze [PM] (244.88±36.84; 203.12 36.15 df = 2/23, P ≤ 0.05). 
Social stress by 2 hours increased the number of cells found on bronchoalveolar 
lavage [BAL] (75.5±16.06; 28.5±9.67, P ≤ 0.006) compared to control non-stressed. No 
differences were found between control non-stressed and 48 hours-stressed rats in 
both closed PM and BAL. No statistical differences were found in the weight of control 
compared to stressed groups of animals. Our results suggest that social stress 
potentate lung inflammatory response induced by an allergic sensitization model. 
Together, these data suggest that social stress plays a relevant role on pulmonary 
function in OVA-sensitized rats. Supported by: FAPESP (04/14128-0) and CNPQ 
(141292/2005-9)  



05.010 
EFEITOS DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL NO PROCESSO DE 
REPARAÇÃO ÓSSEA DE RATOS MACHOS COM OSTEOPENIA – ANÁLISE 
HISTOMORFOMÉTRICA 
Sousa, A. G. V.1; Senra, G. S.1; Alves, L. A. C.1; Carvalho, V. A. P.1 - 1UNESP - FO - 
São José dos Campos - Biociências e Diagnóstico Bucal 
Introdução: As proporções epidemiológicas da osteoporose em mulheres têm 
obscurecido a preocupação com esta patologia no homem. Poucos são os estudos de 
fármacos para tratamento da osteoporose masculina que avaliam a neoformação 
óssea em modelos de osteopenia em animais experimentais. Além disso, fármacos 
como o raloxifeno, apresentam seletividade de atividade em tecido ósseo, sem ativar 
receptores estrogênicos na próstata, prevenindo a incidência de neoplasias deste 
tecido. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi o de comparar, por meio de análise 
histomorfométrica, os efeitos do risedronato e do raloxifeno, no processo de reparação 
óssea, quando administrados em ratos com osteopenia. Material e Métodos: 
Utilizaram-se cinqüenta ratos divididos em cinco grupos de 10 animais cada: (I) SHAM, 
(II) orquiectomizados (ORZ), (III) ORZ e tratados com risedronato 1mg/kg/dia, (IV) 
ORZ e tratados com raloxifeno 1mg/kg/dia e (V) ORZ e tratados com raloxifeno 
3mg/kg/dia. Após trinta dias da ORZ executou-se lesões ósseas de 3 mm de diâmetro 
nas tíbias direitas. Aos 7 e 28 dias de tratamento os ratos foram sacrificados e as 
tíbias avaliadas histomorfometricamente. Os dados obtidos foram submetidos à 
ANOVA e Teste de Tukey, (p<=0,05). Resultados:Os resultados mostraram que aos 7 
dias o grupo I (36,5±19,21; n=5) apresentou quantidade estatisticamente maior de 
osso neoformado em relação ao grupo II (25,5±18,82; n=5). O grupo V (40,0±13,12; 
n=5), também aos 7 dias, demonstrou superioridade na neoformação óssea em 
relação aos grupos II (25,5±18,82; n=5) e III (54,9±19,96; n=5). Aos 28 dias de 
reparação o grupo I (62,6±17,19; n=5) apresentou superioridade de neoformação 
óssea qualitativa e estatística em relação ao grupo II (52,1±14,46; n=5). O grupo V 
(65,9±18,24; n=5) revelou-se superior em quantidade de formação óssea, no período 
de 28 dias, em relação aos grupos II (52,1±14,46; n=5) e III (54,9±19,96; n=5). 
Conclusão:Concluiu-se que o raloxifeno, nas doses empregadas, acelerou o processo 
de regeneração óssea, sendo estatisticamente semelhante ao SHAM. Apoio 
Financeiro: FAPESP - 05/51658-0  



05.011 
AVALIAÇÃO DA PREFERÊNCIA E DO COMPORTAMENTO SEXUAL DE RATOS 
EXPOSTOS PRENATALMENTE À BETAMETASONA 
Piffer, R. C.1; Garcia, P. C.1; Micheloto, F. H. M.2; Dela Cruz, C.2; Agati, L. B.2; Pereira, 
O. C. M.2 - 1UNESP - FM - Botucatu - Clínica Médica / Farmacologia; 2UNESP - IB - 
Botucatu - Farmacologia 
Introdução: Considerando-se a crescente utilização de corticosteróides em gestantes 
com risco de parto prematuro e que os corticosteróides suprimem a testosterona 
testicular de origem fetal, importante para a diferenciação sexual do cérebro, objetivou-
se investigar, na vida adulta, a preferência e o comportamento sexual de ratos machos 
expostos à betametasona no período pré-natal. Métodos: Ratas Wistar prenhes 
receberam 0,1mg/kg de betametasona- Sigma Co., USA, (Grupo Betametasona) ou 
salina (Grupo Controle) no 12º, 13º, 18º e 19º dias de prenhez (im), para avaliar na 
prole adulta (90 dias de idade) a preferência e o comportamento sexual. O teste de 
preferência sexual foi realizado com os animais sexualmente inexperientes, em uma 
arena semicircular demarcada com zonas de incentivo e com 2 gaiolas externas em 
lados opostos, uma contendo a fêmea sexualmente receptiva e a outra com o macho 
sexualmente experiente. Durante 20 min. de observação foram registrados o número 
de visitas, o tempo total de permanência e a duração de cada visita às zonas da fêmea 
e do macho. O escore de preferência foi calculado como o tempo na zona da fêmea 
menos o tempo na zona do macho. Para avaliar o comportamento sexual, os ratos 
agora sexualmente experientes foram castrados e após a reposição de testosterona 
(1mg/dia, sc), 3x/semana/2 semanas, o comportamento sexual masculino foi avaliado 
com uma fêmea receptiva. A latência para a 1ª intromissão e 1ª ejaculação, bem como 
o número de intromissões e ejaculações foram mensurados em 30 min. de 
observação. Após 15 dias do teste de comportamento sexual masculino, os ratos 
receberam estrógeno (20�g/kg, ip) para o teste de comportamento sexual feminino. 
Durante 10 min. foram observados a aceitação de monta e presença de lordose 
perante um macho experiente. Estatística: teste “t” de Student (média±EPM), Mann-
Whitney [mediana (IQ1-IQ3)] ou teste exato de Fisher, n=10/grupo, *p<0,05. 
Resultados: Os ratos inexperientes de ambos os grupos experimentais não 
apresentaram diferença na preferência sexual em relação ao número de visitas 
realizadas às zonas da fêmea ou do macho. Entretanto, os ratos do Grupo 
Betametasona permaneceram menos tempo na zona da fêmea (613,80±35,35 
s/429,40±59,69* s), porém não ficaram mais tempo na zona do macho (272,50±31,60 
s/332,30±39,52 s) que o Grupo Controle. Por outro lado, o escore de preferência foi 
significativamente reduzido no Grupo Betametasona (341,60±60,28/ 97,40±83,33*). A 
exposição pré-natal à betametasona não alterou a latência para a 1ª intromissão ou o 
número de intromissões até a 1ª ejaculação. Entretanto, estes animais apresentaram 
um aumento na latência para a 1ª ejaculação (635,00±124,26 s/1109,00±168,45* s) e 
redução no número de ejaculações [3,00 (3,00-3,75)/1,50 (0,75-2,25)*] em 30min. de 
observação. Na avaliação do comportamento sexual feminino 50% dos ratos do Grupo 
Betametasona apresentaram lordose e aceitaram a monta de outro macho. Discusão 
: Estes resultados sugerem que o tratamento pré-natal com betametasona em ratos 
provavelmente tenha alterado os níveis hormonais essenciais à diferenciação sexual 
do cérebro, levando a uma incompleta masculinização e defeminização do hipotálamo, 
resultando tardiamente em prejuízos na preferência e comportamento sexual. Apoio 
financeiro: CNPq (processo nº 142388/2004-1)  



05.012 
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E SEXUAL DE RATOS SUBMETIDOS À 
CORTICOTERAPIA PRÉ-NATAL 
Piffer, R. C.1; Leonelli, C.2; Garcia, P. C.1; Pereira, O. C. M.2 - 1UNESP - FM - Botucatu 
- Clínica Médica / Farmacologia; 2UNESP - IB - Botucatu - Farmacologia 
INTRODUÇÃO: Considerando-se a crescente utilização de corticosteróides em 
gestantes com ameaça de parto prematuro, a possibilidade de supressão da 
testosterona testicular por ação destas substâncias, bem como a escassez de dados 
na literatura sobre os possíveis efeitos tardios indesejáveis desta conduta, objetivou-se 
avaliar o desenvolvimento físico e sexual, do nascimento à vida adulta reprodutiva, de 
ratos expostos à betametasona no período pré-natal. 
MÉTODOS: Ratas Wistar prenhes receberam 0,1mg/kg de betametasona (Grupo 
Betametasona) ou salina (Grupo Controle) no 12º, 13º, 18º e 19º dia de prenhez (i.m.). 
As ratas foram pesadas no 1º e no 21º dias de prenhez para determinar o ganho de 
peso corporal. Foram avaliados o tamanho da ninhada, o índice de nascimento e 
desmame, o peso corporal e a distância anogenital da prole masculina ao nascer e ao 
desmame, bem como o desenvolvimento físico (idade do descolamento da orelhas, 
erupção dos dentes incisivos, abertura dos olhos, descida testicular e instalação da 
puberdade – descolamento do prepúcio). Na vida adulta (90 dias de idade) os animais 
foram eutanasiados com overdose de pentobarbital sódico para a avaliação dos pesos 
úmidos do testículo, ducto deferente, próstata, vesícula seminal, epidídimo, bem como 
da secreção vesicular. Os dados foram analisados por meio dos testes estatísticos “t” 
de Student (média±EPM) ou Mann-Whitney [mediana (IQ1-IQ3)], n=10, p<0,05*. 
RESULTADOS: A exposição à betametasona reduziu o ganho de peso corporal das 
ratas durante a prenhez (88,60±2,87/67,89±2,70*g), bem como o peso corporal 
(6,33±0,06/5,86±0,12*g) e a distância anogenital (2,85±0,09/2,58±0,07*mm) dos 
filhotes machos ao nascer. Esta terapia, entretanto, não alterou o índice de 
nascimento e de desmame nem o desenvolvimento físico da prole, porém houve um 
atraso na descida testicular [20 (20-21)/22 (21-22)* dias]. Na vida adulta não houve 
diferença nos pesos corporal, do epidídimo, ducto deferente, próstata e vesícula 
seminal, todavia, o peso da secreção da vesícula seminal (0,44±0,01/0,36±0,01*g) e 
do testículo (1,83±0,04/1,70±0,04*g) apresentaram-se reduzidos nos ratos expostos à 
betametasona. 
DISCUSSÃO: A terapia pré-natal com betametasona em ratos, apesar de não ter 
interferido no desenvolvimento físico da prole nem na idade por ocasião da instalação 
da puberdade, pode ter alterado a produção de testosterona testicular perinatal, 
essencial à diferenciação sexual do cérebro prejudicando, assim, tardiamente o 
perfeito desenvolvimento dos testículos, bem como comprometendo a função 
secretora da vesícula seminal. 
 Apoio Financeiro: CNPq 142388/2004-1; 305023/2006-3 e FAPESP 06/56038-  



05.013 
INSTALAÇÃO DA PUBERDADE, DESENVOLVIMENTO DE ÓRGÃOS DA 
REPRODUÇÃO E CONTAGEM ESPERMÁTICA TESTICULAR EM RATOS 
SUPLEMENTADOS PRÉ-NATALMENTE COM TESTOSTERONA 
Dela Cruz, C.1; Piffer, R. C.2; Garcia, P. C.2; Fernandes, G. S. A.3; Kempinas, W. G.4; 
Pereira, O. C. M.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Farmacologia; 2UNESP - FM - Botucatu - 
Clínica Médica / Farmacologia; 3UNICAMP - Biologia Celular e Estrutural; 4UNESP - IB 
- Botucatu - Morfologia 
INTRODUÇÃO: Sabe-se que a testosterona desempenha um papel primordial no 
desenvolvimento sexual masculino (1). O período crítico da diferenciação sexual nos 
ratos começa no final da gestação e continua até o 10º dia da vida pós-natal (2). 
Durante esse período, a testosterona ou seus metabólitos em concentrações ideais 
podem promover a masculinização e defeminização do SNC, que são necessários 
para estabelecer padrões da secreção de gonadotrofinas entre os machos (1). Assim, 
o objetivo do presente estudo foi analisar se a suplementação pré-natal com 
testosterona em ratos machos seria capaz de interferir na instalação da puberdade, no 
desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e na contagem espermática testicular. 
MÉTODOS: Ratas Wistar prenhes (+ 300g de peso corporal) receberam 1mg de 
Propionato de Testosterona/animal (1) ou óleo de amendoim pela via s.c., nos 17º, 18º 
e 19º dias de prenhes. Os descendentes machos (2 animais/ninhada) foram obtidos 
por parto normal. Foi avaliada a instalação da puberdade (descolamento do prepúcio 
em dias). Na idade adulta (90 dias de idade) os animais foram pesados e 
eutanasiados por overdose de pentobarbital sódico, para a avaliação do 
desenvolvimento dos órgãos reprodutivos (peso úmido da próstata, testículo, 
epidídimo, vesícula seminal, secreção vesicular e ducto deferente) e a contagem 
espermática testicular. Estatística: teste “t” de Student (média + EPM), n = 10/grupo, *p 
< 0.05.  
RESULTADOS: Foi observado um atraso em dias, na idade por ocasião da instalação 
da puberdade [41.77 + 0.30 / 46.27 + 0.28*], uma diminuição no peso úmido da 
próstata (mg) [515.10 + 27.0 / 430.30 + 24.0*] e um aumento no peso úmido do 
testículo (g) [1.47 + 0.03 / 1.61 + 0.03*] nos animais do grupo suplementado. Não foi 
observada alteração estatisticamente significante nos demais órgãos reprodutivos: 
epidídimo, vesícula seminal, secreção vesicular e ducto deferente. Na contagem 
espermática testicular não foi observada alteração no número absoluto, na 
concentração e na produção diária de espermatozóides. 
DISCUSSÃO: Considerando-se a confiabilidade na padronização e a atenção dada ao 
protocolo experimental, os resultados do presente estudo sugerem que a 
suplementação com testosterona no período crítico da diferenciação sexual 
provavelmente tenha sido responsável tardiamente pelo atraso na instalação da 
puberdade e redução no peso da próstata, provavelmente por uma desregulação no 
eixo hipotálamo-hipófise do animal. O aumento na massa testicular não foi 
provavelmente conseqüência de uma maior função testicular, uma vez que a 
quantidade de espermatozóide não se mostrou alterada nos animais suplementados. 
Desta forma, os resultados apontam para uma desvantagem em relação a aspectos 
reprodutivos quando da suplementação com testosterona no período crítico de 
diferenciação sexual. 
CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA: (1) Wolf, C.J. Toxicol.Sci., v.65, p. 71-86, 2002. (2) 
Yasuhara, F. Reprod. Toxicol., v.19, p. 541- 546, 2005. 
 Apoio Financeiro: CAPES e CNPq  



05.014 
EFEITOS DA SULPIRIDA NOS ASPECTOS REPRODUÇÃO DE RATAS 
Schimidt, S.1; Giaculi, P. C.1; França, E. L.2; Ribeiro, C. M.3 - 1UNIARAXÁ - Instituto de 
Ciências da Saúde; 2Instituto Universitário do Médio Araguaiana, UFTM, Pontal do 
Araguaia - MT - Instituto de Ciências da Saúde; 3UNESP - IB - Botucatu - 
Farmacologia 
Introdução: A dopamina é um neurotransmissor que tem grande influência nos 
aspectos reprodutivos, ao inibir a liberação da prolactina. A hiperprolactinemia inibe a 
secreção de progesterona e estradiol pelos ovários, acarretando disfunção 
reprodutiva. A dopamina interage com dois tipos de receptores, D1 e D2, sendo o 
segundo, mais importante para as ações dos agentes antipsicóticos típicos, que 
quando estimulado ou inibido, afeta diretamente a reprodução. A sulpirida é um 
antagonista que age seletivamente sobre os receptores D2 da dopamina, podendo, 
conseqüentemente alterar os níveis de secreção da prolactina, que são controlados 
pela liberação de dopamina. Objetivos: - Avaliar o ciclo estral, a evolução da massa 
corporal, o peso do útero e a ingestão hídrica e calórica em ratas expostas à sulpirida.  
Metodologia: Foram utilizadas 15 ratas Wistar adultas, com aproximadamente 200g. 
As ratas foram tratadas com sulpirida (20mg/kg/dia, s.c, n=7 ratas) ou com veículo 
(solução fisiológica, n=8 ratas), por 21 dias. Durante o tratamento foram analisados a 
evolução da massa corporal, a ingestão calórica e hídrica e o ciclo estral. No último dia 
de tratamento, os animais foram pesados e sacrificados por decapitação. O útero foi 
removido e determinado seu peso úmido. Resultados: O tratamento subcrônico com 
sulpirida interferiu no ciclo estral, aumentando a duração do ciclo e, assim, reduzindo o 
número de estros durante o tratamento (veículo = 3,0 estros, sulpirida = 1,8*, *p<0,05, 
teste de Mann-Whitney) estros sem causar atrofia uterina, assim, indicando a 
importância da ativação dos receptores de dopamina do subtipo D2 na função 
reprodutiva de ratas. Não se verificou alteração no peso relativo do útero das ratas 
tratadas com sulpirida. O ganho de peso dos animais expostos à sulpirida foi 
significativamente maior (veículo = 20,6g, sulpirida = 33,3g*, *p<0,05, teste t de 
Student). Conclusão: Este estudo confirma a habilidade da sulpirida em induzir o 
ganho rápido de peso em fêmeas. Possivelmente, a sulpirida desregulou o ciclo estral 
por ter aumentado a secreção de prolactina, interferindo na secreção de estradiol e 
progesterona. 



05.015 
AVALIAÇÃO DA TERAPIA HORMONAL COM ISOFLAVONAS DE SOJA E 
ESTROGÊNIO CONJUGADO EM RATAS OOFORECTOMIZADAS 
Brito, H. O.1; Godinho, J. L. P.1; França, L. M.1; Furtado, R. M.1; Borges, A. C. R.1; 
Brito, L. M. O.2; Chein, M. B. C.2; Borges, M. O. da R.1 - 1UFMA - Ciências Fisiológicas; 
2UFMA - Medicina 
Introdução: Entre os sintomas observados na menopausa são evidenciados a atrofia 
genital, os fogachos, a sudorese, a diminuição da libido, o aumento da incidência de 
cânceres de endométrio e mama, o aparecimento de doenças cardiovasculares e a 
osteoporose. Para amenizar esse quadro é empregada a terapia hormonal (TH), 
porém devido aos efeitos colaterais que provoca e, consequentemente, a uma 
reduzida taxa de adesão pelas mulheres, está sendo cada vez mais indicado o uso 
dos fitoestrogênios, como as isoflavonas de soja, em substituição à TH convencional. 
Como ainda são poucos os estudos sobre os efeitos das isoflavonas, a longo prazo, o 
objetivo deste estudo foi investigar o efeito da administração crônica de isoflavonas de 
soja e de estro-progestativos como TH, em ratas ooforectomizadas. Métodos: Foram 
utilizadas 24 ratas adultas (60 dias) da espécie Rattus norvegicus, distribuídas em 4 
grupos (n=6): Falso Operado, injetado com óleo mineral (0,1 ml/100g); 
Ooforectomizado, injetado com o óleo mineral (0,1 ml/100 g); Estro-progestativo, que 
após 21 dias da ooforectomia receberam 0,02 mg/ Kg da associação de estradiol e 
acetato de noretisterona e, o grupo Isoflavonas, que 21 dias após a castração 
receberam a dose de 0,5 mg/Kg de isoflavonas de soja. Todos os animais foram 
administrados pela via subcutânea, durante quatorze semanas. Neste período foram 
avaliadas a freqüência de ciclo estral, o consumo alimentar, o peso corpóreo e uterino, 
a bioquímica sanguínea e a histologia da mama e endométrio. Os dados foram 
tabulados e analisados pelo teste estatístico ANOVA-Newman-Keuls. Resultados e 
Discussão: Na análise do ciclo estral foi observada maior freqüência da fase estro 
nos grupos tratado com Isoflavonas (79,9%) e estrogênio conjugado (56,2%). O grupo 
ooforectomizado permaneceu mais freqüente na fase diestro (50,9%). O consumo de 
ração foi semelhante em todos os grupos avaliados. Porém, a ooforectomia promoveu 
aumento no ganho ponderal. As isoflavonas de soja não alteraram o peso dos animais, 
enquanto que o estro-progestativo intensificou este efeito da castração. A 
ooforectomia reduziu o peso uterino das ratas, que entre os grupos foi semelhante. Em 
relação às dosagens bioquímicas foi observado que a deprivação estrogênica 
aumentou a concentração de albumina e HDL, enquanto reduziu os valores de 
triglicérides, fosfatase alcalina e glicose. O tratamento com isoflavonas de soja 
normalizou os níveis de albumina, triglicérides e glicose. No grupo estro-progestativo 
houve também aumento do colesterol total, proteínas totais e creatinina. Não foi 
evidenciada nenhuma alteração morfológica nas mamas e no endométrio dos animais 
de nenhum dos grupos. Estes resultados sugerem que o tratamento crônico 
subcutâneo com isoflavonas de soja em ratas ooforectomizadas, reduz a atrofia genital 
ocasionada pela falência ovariana, além de melhorar o perfil de alguns parâmetros 
bioquímicos séricos. A terapia com o fitohormônio não altera a histologia mamária e 
endometrial, o peso uterino, o peso corporal e nem a ingestão alimentar dos animais 
tratados. Apoio Financeiro: UFMA, FAPEMA, CNPq  



05.016 
DIETA DE CAFETERIA COMO MODELO EXPERIMENTAL DE SÍNDROME 
METABÓLICA. 
Bittencourt, M. F. Q. P.1; Caetano, A. L.1; Alves, C. A. P. F.1; Oyama, L. M.2; Viel, T. 
A.3; Cisternas, J. R.1; Buck, H. S.1 - 1FCMSCSP - Ciências Fisiológicas; 2UNIFESP - 
EPM - Ciências da Saúde; 3EACH - USP - Fundamentos Biológicos 
Introdução: Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), 2005, a síndrome 
metabólica caracteriza-se pelo aumento da cintura abdominal (≥ 90 e ≥ 80 no homem 
e mulher) e dois ou mais dos seguintes fatores de risco: problemas cardiovasculares, 
hipertensão arterial (PAs ≥ 130 mmHg, PAD ≥ 85 mmHg), HDL colesterol (≤ 50 e ≤ 40 
mM/L no homem e mulher), glicemia de jejum (≥ 100mg/dL) ou Diabetes mellitos 
confirmada. O objetivo desse estudo foi verificar se a dieta de cafeteria pode ser 
caracterizada como modelo experimental de síndrome metabólica. Métodos e 
Resultados: Após o desmame, ratos Wistar (100-150 g, 1 mês de idade) foram 
alimentados com dieta hipercalórica que consistiu de ração comercial acrescida de 
chocolate ao leite, bolacha de amido de milho e amendoim torrado nas proporções 
3:2:1:2 (Grupo Cafeteria - GF, n = 9). Os ratos controles foram alimentados com ração 
comercial (Grupo Controle - GC, n = 10). Após 30 dias de tratamento o GF apresentou 
aumento significativo na concentração plasmática de glicose (104,2±2,7 mg/dL; n=9; 
P<0,05) e na pressão arterial média (PAM=103,2±2,4 mmHg; P<0,05) em comparação 
ao GC (Glicemia=96,5±1,4 mg/dL; PAM=96,2±1,3 mmHg; n = 10). Após 60 dias de 
tratamento os animais foram mortos e a concentração plasmática de colesterol, 
triclicérides e a deposição de gordura visceral foram determinadas. Os animais do GF 
apresentaram valores de triglicérides (110,1±17,2 mg/dL) significativamente maiores 
que os ratos do GC (59,0±6,1 mg/ dL). Os valores de colesterol total dos animais do 
GF, entretanto, não foram estatisticamente diferentes daqueles obtidos dos ratos do 
GC (65,3±4,2 mg/dL). Além disso, foi observado acúmulo significativo de gordura 
visceral (tecido adiposo branco retoperitonial) nos animais do GF (7,4±0,6 g) em 
comparação com os animais do GC (5,5±0,6 g). Conclusões: Os resultados 
mostraram que o tratamento com dieta hipercalórica por um período de 60 dias, foi 
capaz de provocar as seguintes alterações metabólicas: hipertrigliceridemia, aumento 
da pressão arterial, hiperglicemia e aumento de gordura abdominal. Não houve 
diferença estatística nos valores de colesterol total plasmático em ambos os grupos, 
sugerindo a presença de LDL pequenas e densas altamente aterogênicas, 
caracteristicas da sindrome metabólica e Diabetes mellitos. Os resultados, sendo 
ainda preliminares, são sugestivos de um modelo experimental capaz de reproduzir a 
síndrome metabólica. Apoio financeiro: FAP-FCMSCSP, CAPES, CNPq.  



05.017 
CONTRIBUIÇÃO DOS HALOGÊNIOS CLORO E BROMO NA ATIVIDADE 
HIPOLIPIDÊMICA 
Silva, M. M.1; Albuquerque, B. M. F.1; Mourao, R. H.2; Carvalho, M. S.1; Silva, T. G.1; 
Lima, M. C. A.1; Galdino, S. L.1; Pitta, I. R.1 - 1UFPE - Antibióticos; 2UFPA - Antibióticos 
Introdução: O diabetes mellitus é uma desordem metabólica causada por uma 
deficiência na secreção e/ou na ação da insulina, o que resulta na exacerbação de 
processos catabólicos e inibição das vias de síntese do metabolismo de carboidratos, 
lipídeos e proteínas. Dentre as classes de fármacos hipoglicemiantes, as tiazolidina-
2,4-diona têm demonstrado que seus derivados são potencialmente bioativos. Em 
razão da alta incidência do Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), este trabalho teve como 
meta avaliar a atividade hipolipidêmica dos compostos tiazolidínicos: clorado 
(LPSF/TM-2) e bromado (LPSF/TM-10), por indução do diabetes experimental por 
aloxana. Métodos: Para a avaliação da atividade hipolipidêmica dos compostos: 
LPSF/TM-2 e LPSF/TM-10 foram utilizados camundongos Swiss (Mus musculus) de 
ambos os sexos, com dois meses de idade, fornecidos pelo Biotério do Departamento 
de Antibióticos da UFPE. Os materiais utilizados: Aloxana mono-hidratada – ALX, 
ketamina (anestésico), carboximetilceluloce - CMC, solução salina 0,9 %, 
anticoagulante EDTA e Kit de glicose oxidase. Após jejum de 12 horas o DM2 foi 
induzido por ALX a 2 %, por via endovenosa, em dose única de 60 mg/kg de peso 
corporal, utilizando o plexo retro-orbital do animal. Depois de 30 minutos os animais 
forma alimentados normalmente. Foram considerados viáveis os animais que 
apresentaram glicemia de jejum ³ 200 mg/dL no teste enzimático de glicose oxidase 
(Kit LABTEST) e mantida a glicemia durante 1 semana. Na avaliação da atividade 
hipolipidêmica foram usados camundongos com taxas de triglicerídeos de jejum ³ 50 
mg/dL. Os grupos diabéticos foram tratados durante 10 dias por via oral com os 
derivados LPSF/TM-2 (doses 10 e 20 mg/kg) e LPSF/TM-10 (doses 5, 10 e 20 mg/kg). 
A rosiglitazona na dose de 10 mg/kg/dia foi utilizada como substância padrão. Utilizou-
se o método de dosagem enzimática. O efeito sobre a taxa de triglicerídeos 
plasmáticos (TG) dos derivados (LPSF/TM) foi calculado em porcentagem de redução, 
de acordo com a seguinte equação: [(TT/OT)/(TC/OC)] x 100, onde: TT= teste tratado 
do dia; OT= teste tratado no dia zero; TC= teste controle do dia, ou seja, grupo 
diabético tratado com veículo; OC= controle do dia zero, ou seja, grupo diabético 
tratado com veículo. Os animais foram sacrificados utilizando o método de 
deslocamento cervical. Resultados: Foram observados os resultados: o LPSF/TM-2 
nas doses de 10 e 20 mg/kg, respectivamente, apresentou uma redução de 27,8% e 
de 47,5% e o LPSF/TM 10 nas doses de 5, 10 e 20 mg/Kg apresentou, 
respectivamente, 24,8%, 32,5% e 55,3%. Os animais com valores glicêmicos inferiores 
a ³ 120 mg/dL ou com glicemias intermediárias entre 120 e 190 mg/dL com ou sem 
sinais clínicos de diabetes foram desprezados. Observamos também que os animais 
tratados com os referidos compostos apresentaram moderada redução da massa 
corporal. Discussão: O LPSF/TM-10 revela-se um derivado promissor uma vez que o 
aumento da dose gerou uma resposta progressiva e importante na redução de 
triglicerídeos plasmáticos. 
 Apoio Financeiro: CAPES-PIBIC/CNPq/UFPE  
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REDUÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL DE RATAS OOFORECTOMIZADAS 
TRATADAS COM ISOFLAVONAS DE SOJA 
Barros, P. T. S.1; Spada, F.1; Oliveira, P. L. L.2; Silva, S. N.1; Cartagenes, M. S. S.1; 
Borges, A. C. R.1; Borges, M. O. da R.1 - 1UFMA - Ciências Fisiológicas; 2UFMA - 
Medicina 
INTRODUÇÃO: O hipoestrogenismo, estado fisiológico característico da menopausa, 
onde ocorre diminuição dos níveis de estrogênio no organismo, causa diversas 
mudanças, dentre elas alterações cardiovasculares, como aumento da pressão 
arterial, além de ondas de calor e sudorese excessiva. As isoflavonas, fitoestrógenos 
presentes na soja, são compostos que estão sendo cada vez mais empregados como 
terapia de reposição hormonal (TH), muitas vezes em substituição à TH convencional. 
OBJETIVO: Investigar o efeito das isoflavonas de soja na pressão arterial de ratas 
ooforectomizadas. METODOLOGIA: Foram utilizadas 40 ratas da espécie Rattus 
norvegicus, variedade albinus, divididas em 4 grupos experimentais: grupo tratado 
com isoflavonas de soja (ISO = 10 mg/Kg), estrogênio conjugado, estradiol associado 
à noretisterona (EC = 0,5 mg/Kg), ooforectomizado (OOF) e falso operado (FO). Os 
animais dos três primeiros grupos foram submetidos a um estado de hipoestrogenismo 
pela realização da ooforectomia. Após 21 dias da cirurgia, as drogas foram 
administradas por via oral. Os grupos OOF e FO receberam NaCl 0,9% (0,1 ml/100 
g)). A pressão arterial (PA) e o peso corpóreo foram determinados três vezes por 
semana, durante 12 semanas. A PA sistólica (SIS), diastólica (DIA) e freqüência 
cardíaca (FC) foram aferidas pelo método indireto, utilizando-se um transdutor de 
pressão pneumático e cristal piezoelétrico acoplados a um sistema de registro (LE 
5001 Pressure Meter). Os resultados foram expressos como média±erro padrão das 
médias e avaliados por meio da análise de variância (ANOVA-Newman-Keuls). 
RESULTADOS: Antes do tratamento os animais do grupo FO apresentaram PA SIS, 
DIA e FC de, 128,7±8,4 mmHg; 93,4±8,1 mmHg e 397,5±11,3 BPM, respectivamente. 
A castração causou aumento de 5,2 % da PA SIS e não alterou a FC ou PA DIA. O 
tratamento diário dos animais ooforectomizados, com isoflavonas de soja, durante 
doze semanas, causou redução de 54,9 e 28,6 mmHg na PA SIS e DIA, 
respectivamente. Nos animais do grupo EC a redução da PA SIS e DIA foi de 41,7 e 
22,9 mmHg, respectivamente. O tratamento com isoflavonas de soja ou com o 
estrogênio conjugado não causou alteração da FC dos animais castrados. A 
ooforectomia provocou aumento do peso corporal dos animais, porém as isoflavonas 
de soja não alteraram os valores ponderais produzidos pela castração. DISCUSSÃO: 
A falência ovariana produzida nos animais determinou um aumento da pressão arterial 
sistólica e diastólica. O tratamento de reposição com o fitoestrógeno, isoflavona de 
soja, normalizou os valores da PA, à semelhança do que ocorreu com o uso do 
estrogênio conjugado. Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq; FAPEMA 


