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09.001 
EVALUATION OF CURCUMIN AND ITS COPPER(II)-COMPLEX AS ANTIFUNGICAL 
AGENT 
Denucci, L. G. F.1; Magalhaes, T. F. F.2; Martins, C. V. B.2; De Resende, M. A.2; 
Sabino, A. A.1; De Fatima, A.1 - 1UFMG - Química; 2UFMG - Microbiologia 
INTRODUCTION: Curcumin is a yellow-orange dye derived from the rhizome of 
Curcuma longa. It has been demonstrated to present antifungal, antibacterial and 
antiprotozoa activities (Chattopadhyay, I., Curr. Sci., 87, 44, 2004). In spite of the 
biological activities exhibited by curcumin, no antifungal activities have been reported 
for its copper(II)-complexes yet. The aim of this work was to investigate the antifungal 
activities of curcumin and one of its copper(II)-complex against five Candida species. 
METHODS AND RESULTS: Curcumin copper(II) complex [curcumin:copper(II); 2:1] 
was synthesized from curcumin as described by John and coworkers (John, V.D., 
Trans. Metal Chem., 30, 229, 2005). Antifungal activities were evaluated against C. 
albicans, C. tropicalis, C. krusei, C. parapsilosis, and C. glabrata following the National 
Committee for Clinical Laboratory Standards’ protocol with some modifications. 
Minimum Inhibitory Concentration (MIC) values were determined by microdilution of 
test-solution using amphotericin B as positive control. MIC values for curcumin 24 h 
post-treatment of fungus culture were 250 μg/mL toward C. krusei, C. parapsilosis, and 
C. glabrata, and 1,000 μg/mL toward the others. It is noteworthy that the MIC values for 
curcumin copper(II)-complex were lower than those for curcumin toward the studied 
species. MIC values for the curcumin complex was 8-fold lower against C. albicans, 4-
fold lower against C. krusei and C. parapsilosis, C. tropicalis, and 2-fold lower against 
C. glabrata. Minimum Fungicidal Concentration (MFC) was determined according to 
Espinel-Ingroff and coworkers (Espinel-Ingroff, A., J. Clin. Microbiol., 36, 2950, 1998). 
Curcumin presented no fungicide activity against the studied species while its 
copper(II)-complex exhibited fungicide activity against all Candida species evaluated, 
except C. tropicalis. CONCLUSION: The copper(II)-curcumin complex was more 
potent than curcumin against all Candida species tested, which makes the metal 
complex of curcumin promising for the design of new curcumin-derivative antifungal 
agents. Syntheses of other curcumin complexes are in progress in our laboratory. 
Apoio Financeiro: FAPEMIG and CNPq.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE EXTRATOS DE BOLDO - 
Plectranthus neochilus 
Allemand, A.1; Ramos, A. S. R.2; Ribeiro, G. A.3 - 1UCPel - Farmacologia; 2UCPel - 
Controle de Qualidade; 3UFPel - Microbiologia 
INTRODUÇÃO: O conhecimento sobre determinadas espécies vegetais com 
propriedades antimicrobianas tem sido revisto e ampliado, devido aos crescentes 
problemas associados ao uso de diversos antibióticos, principalmente o da resistência 
bacteriana. O objetivo do trabalho consiste em analisar a atividade antibacteriana de 
extratos aquosos e etanólicos de Plectranthus neochilus obtidos de diferentes métodos 
extrativos contra cepas padrões e isolados clínicos de Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli e Enterobacter aerogenes, provenientes da bacterioteca do 
Laboratório de Microbiologia do Instituto de Biologia da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel). MATERIAL E MÉTODOS: Material botânico: a espécie Plectranthus 
neochilus Labiatae foi coletada na cidade de Pelotas-RS e identificada no 
departamento de botânica da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). No 
laboratório de Fitoquímica do Instituto de Química e Geociências da UFPel, as folhas 
foram retiradas, depositadas em estufa à 40º C por duas semanas e trituradas em 
moinho, originando um pó fino. Obtenção dos extratos e identificação química: 
foram utilizadas duas metodologias diferentes para a extração, a simples maceração e 
a maceração por esgotamento. Os métodos de extração e identificação foram 
baseados nos trabalhos de MARTINEZ 1996 e MATU 2003. Atividade 
antibacteriana: para a avaliação da atividade antibacteriana foi utilizado o teste de 
disco-difusão em ágar Müeller Hinton. Todo o processo seguiu as normas do NCCLS 
M2-A8, 2003. Em cada disco foi depositado 10µl de cada extrato (bruto a 20% e cinco 
diluições) além dos controles. O teste foi realizado em triplicata. Para controle positivo 
utilizou-se a Clorexidina 0,12% e para o controle negativo o respectivo solvente usado 
na extração. De posse dos resultados os mesmos foram submetidos à análise 
estatística utilizando Teste t (Student). Valores de P < 0,05 foram considerados 
significantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: os extratos aquosos não apresentaram 
atividade. Pela análise estatística dos resultados obtidos a atividade antibacteriana dos 
extratos etanólicos da simples maceração foi semelhante ao controle positivo, frente 
às cepas de Staphylococcus aureus. A ausência de atividade contra bactérias Gram 
negativas é citada por vários autores e muitos trabalhos alegam as diferenças 
estruturais destes tipos bacterianos como sendo a principal causa deste fenômeno. A 
identificação química dos extratos etanólicos evidenciou a presença de alcalóides e 
principalmente terpenóides, substâncias estas de atividade antifúngica, antibacteriana 
e inseticida, já confirmadas em outros estudos no gênero Plectranthus. A simples 
maceração mostrou-se ser um método mais fácil além de não sofrer a influência do 
éter etílico capaz de diminuir a concentração de terpenóides no extrato etanólico. Os 
resultados do presente estudo confirmam que, assim como outras espécies de 
Plectranthus, o Plectranthus neochilus pode ser considerado uma fonte promissora de 
compostos ativos contra bactérias, fornecendo base para novas investigações a cerca 
da atividade antimicrobiana e isolamento dos compostos ativos. REFERÊNCIAS 
RELEVANTES: MATU, N. E. J. Ethnopharmacology, v.87, p. 35, 2003. MARQUES, 
C.G. Phytomed., v.13, p.267, 2005. DELLAR, J. E. Phytochem., v.41, n.3, p.735, 
1996.WELLSOW, J. Phytochem., v.67, n.16, p. 1818, 2006.  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO BRUTO DA 
Garcinia gardneriana PL. & TR. EM MODELOS EXPERIMENTAIS DE 
INFLAMAÇÃO AGUDA EM CAMUNDONGOS 
Castardo, J. C.1; Prudente, A. S.1; Boller, S.1; Rieck, L.1; Beirith, A.2; Ferreira, J.3; Otuki, 
M. F.1; Cechinel-Filho, V.4; Guimarães, C. L.5; Cabrini, D. A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 
2FURB - Ciências Naturais; 3UFSM - Química; 4UNIVALI - NIQFar; 5FURP - Ciências 
Farmacêuticas 
Introdução: A Garcinia gardneriana pertence à família Clusiaceae, e é conhecida 
popularmente como “bacupari”, “bacupary miúdo” ou “mangostão amarelo”. Estudos 
fitoquímicos revelaram a presença de diversas xantonas, os triterpenos lupeol e 
betulina, e o esteróide β-sitosterol (BRAZ FILHO, et al., 1970; DELLE MONACHE, et 
al., 1983; DELLE MONACHE, et al., 1984). Na medicina popular, é indicada para o 
tratamento de inflamações, dores, infecções urinárias e outros tipos de infecções. Este 
trabalho avalia a atividade do extrato hidroalcoólico da Garcinea gardneriana (EHGG) 
em modelos de inflamação aguda. Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss de 
ambos os sexos (18-30g; N=5-6). O EHGG (folha), foi administrado por via oral (v.o.) 
nas doses 250, 500 e 1000 mg/kg, e intraperitoneal (i.p.) nas doses de 30, 100 e 300 
mg/kg, 60 e 30 min antes da administração da carragenina (300μg/pata), 
respectivamente, e avaliado o edema durante 6h. Outro grupo foi tratado com 
dexametasona (0,5 mg/kg, i.p.), 30 minutos antes da indução do edema (controle 
positivo). Após a ultima medida o animal foi sacrificado e retirado biopsias para 
avaliação da atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), indicativo da presença de 
polimorfonucleares, e posterior analise histológica. Outros agentes flogísticos foram 
utilizados para indução de edema como: bradicinina (3ηmol/pata), histamina 
(100µg/pata) e prostaglandina E2 (3ηmol/pata). Resultados: Quando administrado v.o. 
o EHGG foi capaz de reduzir o edema significativamente em 38% e 61% para as 
doses de 250 e 1000 mg/kg repectivamente, sendo esta a inibição máxima obtida pelo 
extrato neste modelo. Quando administrado via i.p. o EHGG reduziu o edema durante 
toda a avaliação, de forma dose dependente, com a DI50 = 153,57 (79,9 – 295,3) 
mg/kg, e a Imax de 72 ± 4% na 4ª hora para a dose de 300mg/kg. A Imáx da dose de 
300mg/kg, superou o efeito antiinflamatório da dexametasona, que inibiu 57 ± 4% do 
edema. O EHGG, na dose de 30mg/kg, inibiu em 41 ± 6 % a atividade da MPO e foi 
verificada a diminuição de polimorfonucleares no tecido atraves de técnicas 
histológicas. Na utilização de histamina e bradicinina como agentes flogísticos, pode 
se observar uma Imax. do edema de 42 ± 7% e 48 ± 16% respectivamente, sendo que 
essa inibição foi em um período de 30 min e na indução do edema pela prostaglandina 
E2 o EHGG teve Imax de 80 ± 3%. Discussão: Os resultados indicam que o EHGG 
possui atividade antiinflamatória e novos experimentos estão em realização para o 
estudo dos mecanismos envolvidos com essa atividade.  
 Apoio Financeiro: Caps e CNPq  
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ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA TÓPICA DO EXTRATO E COMPOSTOS 
ISOLADOS DA Baccharis illinita DC EM CAMUNDONGOS 
Boller, S.1; Soldi, C.2; Cabrini, D. A.1; Pizzolatti, M. G.2; Zampronio, A. R.1; Marques, M. 
C. A.1; Otuki, M. F.1 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFSC - Química 
Introdução: A Baccharis illinita, é conhecida popularmente como “erva milagrosa” 
encontrada na região subtropical do Brasil e usada na medicina como antiinflamatório, 
anti-infeccioso e gastroprotetora. Possui grande quantidade de flavanóides (Verdi, et 
al., 2004) e terpenos que já estão descritos na literatura por exercerem efeitos 
antiinflamatórios. Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss machos (25-30g; 
N=5-10) no modelo de orelha induzido pelo 12-O-tetradecanoilforbol acetato (TPA). O 
extrato bruto da folha (EB) (0,03 - 1mg/sítio), as frações hexano (Hx), acetato (Ac) e 
acetona (At) (0,6mg/sítio), ácido caurenóico (Ak), α-spinasterol (α-Spi), ácido 
oleanólico (Ao), baurenol (Ba) (0,1 a 3mg/sítio) e dexametasona (Dx) foram diluídos 
em 20µL de acetona e aplicados na orelha direita logo após a aplicação do TPA 
(2,5mg/20µL). Depois de 6 horas foi avaliado o aumento da espessura da orelha 
utilizando micrômetro digital (MT-045B) e em 24 horas foi coletadas biópsias das 
orelhas para avaliação da enzima mieloperoxidase (MPO) como indicativo da 
migração de neutrófilos. Amostras de orelhas com TPA e EB foram submetidas à 
análise histológica. Resultados: O EB inibiu de forma dose dependente o edema, com 
DI50 0,19 (0,15 – 0,23mg/sítio) e Imáx de 73±5% bem como a atividade da MPO com 
DI50 0,21 (0,18 – 0,25mg/sítio) e Imáx de 71±5%. Os compostos isolados Ak, α-Spi, Ao, 
Ba reduziram o edema com DI50 de 1,95 (1,26 – 3,04); 2,7 (2,18 – 3,02); 2,57 (2,18 – 
3,02mg/sítio) e Imáx de 67±6%, 59±7, 66±2%, 30±6%. Apenas os compostos α-Spi e 
Ao reduziram a atividade da MPO com Imáx respectivamente de 36±17 e 36±6%. Os 
cortes histológicos confirmaram a redução do edema bem como o infiltrado celular 
proporcionado pelo EB. Discussão: O edema e a migração celular induzida pelo TPA 
foi reduzida tanto pelo EB bem como pelos compostos ativos da fração Ac, sugerindo 
uma ação antiinflamatória tópica. Quando os dados do EB e dos compostos isolados 
foram comparados, verificamos que a inibição do edema foi maior no grupo do EB, 
desta forma estamos investigando um possível efeito sinérgico entre os compostos 
assim como a atividade antiinflamatória tópica de outros compostos isolados da B. 
illinita. Apoio financeiro: CAPES, CNPq e UFPR  
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EFEITO INIBITÓRIO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Eugenia aromatica L. 
(MIRTACEAE) SOBRE O CRESCIMENTO DE FUNGOS DEMATIÁCEOS 
Moreira, A. C. P.1; Carmo, E. S.1; Silveira, A. L.2; Lima, E. O.3 - 1UFPB - LTF; 2UFPB - 
Biologia Molecular; 3UFPB - Micologia 
Introdução: O tratamento com antimicrobianos tem sido motivo de preocupação e de 
numerosos estudos para pesquisadores e a indústria farmacêutica, tal necessidade 
torna-se mais evidente ao considerar formas bacterianas resistentes decorrentes, 
principalmente, do uso indiscriminado e mal orientado deste tipo de produto. Métodos: 
Este estudo avaliou a efetividade do óleo essencial de Eugenia aromatica, em inibir o 
crescimento de várias cepas de fungos dematiáceos (Alternaria brassicola, 
Cladosporium herbarium, Cladosporium resinae, Cladosporium cladosporioides, 
Chaetomum globosum, Curvularia, Fonsecaea compacta, Piedraia hortae). Os ensaios 
antimicrobianos incluíram a determinação da Concentração Inibitória Mínima-CIM 
através da técnica de difusão em agar Sabouraud dextrose à 2% processo cavidade 
em placa, bem como a observação do efeito do CIM dos produtos naturais sobre a 
cinética do crescimento fúngico através da medida do crescimento micelial radial em 
diferentes intervalos de tempo. Resultados: O óleo essencial de Eugenia aromatica 
mostrou uma interessante atividade antifúngica, pois apenas uma cepa ensaiada 
mostrou comportamento de resistência a este produto. Os valores de CIM encontrados 
para o óleo essencial de E. aromatica oscilaram entre 125 e 250 µL/mL. Os valores de 
CIM encontrados para Eugenia aromatica apresentou intenso efeito fungicida notado 
por uma total inibição do crescimento micelial de C. cladosporioides e F. compacta ao 
longo de 14 dias de exposição. Discussão: Estes resultados mostraram o intenso 
potencial antifúngico do óleo essencial de Eugenia aromatica, os quais poderiam ser 
considerados em um uso racional em formulações farmacêuticas utilizadas para a 
terapia de algumas micoses, particularmente, aquelas causadas por fungos 
dematiáceos. Apoio Financeiro: CNPq e LTF  
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ANALYSIS OF THE MECHANISMS UNDERLYING THE VASORELAXANT ACTION 
OF THE PIMARANE ENT-8(14),15-PIMARADIEN-3B-OL IN THE ISOLATED RAT 
AORTA. 
Hipolito, U. V.1; Ambrosio, S. R.2; Da Costa, F. B.3; De Oliveira, A. M.4; Tirapelli, C. R.5 
- 1EERP - USP - Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas; 2FFCLRP - USP - 
Química; 3FCFRP - USP - Ciências Farmacêuticas; 4FCFRP - USP - Física e Química; 
5EERP - USP - Farmacologia 
Introduction: The present work aimed to investigate the mechanisms underlying the 
vasorelaxant effect of the diterpene ent-8(14),15-Pimaradien-3β-ol (PA-3β-ol). 
Methods and Results: Pre-incubation of aortic rings for different periods (15, 30, 60, 
90, 120 minutes) with the diterpene (10, 50 and 100 mmol/L) showed that the period 
required by PA-3β-ol to achieve its maximal inhibitory activity is 90 min. Vascular 
reactivity experiments showed that PA-3β-ol (10, 50 and 100 mmol/L) concentration-
dependently inhibited phenylephrine and KCl-induced contraction in either 
endothelium-intact or denuded rat aortic rings. The diterpene also reduced CaCl2-
induced contraction in Ca2+-free solution containing KCl (30 mmol/L). PA-3β-ol (1-450 
mmol/L) concentration dependently relaxed phenylephrine-pre-contracted rings with 
intact (68.1±5.2%) or denuded endothelium (67.6±3.3%). The diterpene also relaxed 
KCl-pre-contracted rings with intact (85.0±2.4%) or denuded endothelium (83.1±2.3%). 
Pre-incubation of either endothelium-intact or denuded aortic rings with NG-nitro-L-
arginine methyl ester (L-NAME, 100 mmol/L), a non-selective nitric oxide synthase 
inhibitor or ODQ (1 mmol/L), a selective inhibitor of guanylyl cyclase displaced the 
curves for the diterpene to the right. Conversely, neither indomethacin (10 mmol/L), a 
non-selective cyclooxygenase inhibitor nor tetraethylammonium (1 mmol/L), a non-
selective K+ channels inhibitor affected PA-3β-ol-induced relaxation in endothelium-
intact or denuded aortic rings. Discussion: Collectively, our results provide functional 
evidence that the vascular effects elicited by PA-3β-ol are endothelium-independent 
and involve extracellular Ca2+ influx blockage. In addition, PA-3β-ol effects are partially 
dependent on the release of nitric oxide (NO) from the vascular smooth muscle and the 
activation of the enzyme guanylyl cyclase. Finally, our results demonstrated that the 
PA-3β-ol relaxant action is not related to the opening of K+ channels or the release of 
metabolites derived from the arachidonic acid pathway. Supported by: FAPESP  
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ALPHA,BETA-AMYRIN REVERSES TNBS-INDUCED COLITIS IN MICE BY 
REDUCING VEGF EXPRESSION AND ABOLISHING NF-KB ACTIVATION 
Vitor, C. E.1; Balz, D.1; Figueiredo, C. P.2; Mazzuco, T. L.3; Calixto, J. B.1 - 1UFSC - 
Farmacologia; 2UFSC - Serviço de Anatomia Patológica; 3UFSC / UEL - Farmacologia 
INTRODUCTION: We have previously reported the efficacy of the tryterpene 
alpha,beta-amyrin on inhibiting the colonic inflammation induced by 2,4,6-
trinitrobenzene sulfonic acid (TNBS) by reducing macro- and microscopic scores, 
neutrophils infiltration, IL-1beta levels and recovering IL-10 levels (Vitor, 38º Cong Bras 
Farmacol Ter Exp, p.43, 2006). Expression of vascular endothelial growth factor 
(VEGF) has been reported to be elevated in colon tissue of patients with inflammatory 
bowel diseases (IBD) (Griga, Hepatogastroenterology, v.49, p.116, 2002). 
Furthermore, recent evidence indicate that the intracellular pathway of nuclear factor 
kB (NF-kB) has been shown to be impaired during IBD (Sartor, Nat Clin Pract 
Gastroenterol Hepatol, v.3, p.390, 2006). In the present study, we further investigated 
the effect of alpha,beta-amyrin on VEGF expression and NF-kB activation in an animal 
model of TNBS-induced colitis. METHODS: Colitis was induced by intracolonic 
administration of TNBS (2,5 mg in 0,1 ml of 50% ethanol) in Swiss mice under 
anesthesia (10 mg/kg xylazine and 80 mg/kg ketamine, i.p.). Twenty four hours later 
mice were treated with alpha,beta-amyrin (3 mg/kg, i.p.) or dexamethasone (1 mg/kg, 
s.c.) twice a day for 2 days. One last treatment was performed 68 h after colitis 
induction. Seventy two hours after colitis induction, mice were sacrificed and the colons 
were removed. Expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and phospho-
NF-kB p65 was evaluated by immunohistochemistry assay using a mouse monoclonal 
VEGF (C-1) and a rabbit monoclonal phospho-NF-kB p65 (Ser 276) antibodies, 
respectively. RESULTS: The expression of VEGF in colon tissue was about 2-fold 
greater in mice with TNBS-induced colitis in comparison to control mice. The treatment 
with alpha, beta-amyrin, but not with dexamethasone, significantly reduced VEGF 
expression to the basal levels. The VEGF staining was mainly localized in the lamina 
propria in both control and alpha,beta-amyrin and dexamethasone-treated tissues, but 
at different levels of intensity. All damage tissues from vehicle-treated mice with colitis 
exhibited extensive VEGF staining in all colonic layers. Phospho-NF-kB p65 expression 
in colon tissues of mice with colitis was about 12-fold greater than that of control group. 
Both alpha,beta-amyrin and dexamethasone treatments abolished NF-kB activation. 
The expression of NF-kB was characterized by areas with strong nuclear staining and, 
occasionally, weak cytoplasmatic localization. Such patterns were either rare or 
apparently absent in colon sections of animals treated with either dexamethasone or 
alpha,beta-amyrin. CONCLUSIONS: Altogether, present results extend our previous 
data (Vitor, 38º Cong Bras Farmacol Ter Exp, p.43, 2006) and suggest that the 
impairment of NF-kB activation, characterized by the diminishing of phospho- NF-kB 
p65 expression, is the main mechanism through which alpha,beta-amyrin exerts its 
anti-inflammatory effects. Consequently, VEGF expression in colon sections of animals 
treated with alpha,beta-amyrin was reduced, which points toward amelioration of 
inflammatory angiogenesis. Supported by: CNPq, Capes, Aché Laboratórios 
Farmacêuticos S/A.  
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AVALIAÇÃO DO PERFIL ANALGÉSICO E ANTIINFLAMATÓRIO DO ÓLEO DE 
COPAÍBA E DE SUAS FRAÇÕES 
Gomes, N.1; Vimecart, L. T.1; Fernandes, P. D.1 - 1UFRJ - Farmacologia 
INTRODUÇÃO:O óleo de copaíba é uma óleo-resina, exudada do tronco de espécies 
do gênero Copaifera e pertencente à família Leguminosae.O óleo é extensamente 
comercializado no Brasil tanto na forma encapsulada como na forma in natura.Apesar 
de a população utilizar o óleo para diversos fins tais como cicatrizante, antiinflamatório, 
antitumoral e de já existirem muitos artigos comprovando diversas atividades 
farmacológicas do óleo, ainda não havia sido descrita atividade antinociceptiva do óleo 
e não havia sido feita comparação entre a atividade de diferentes frações.Neste 
trabalho nossos objetivos foram avaliar a atividade antinociceptiva do óleo bruto de 
Copaifera multijuga Hayne e das frações hexânica e clorofórmica. MÉTODOS: O óleo 
de Copaifera multijuga Hayne (OB) (coletado na reserva Ducke, Manaus, # herbário 
82426) e as frações hexânica (FH) e clorofórmica (FC) foram administrados por via 
oral em camundongos Swiss 44, machos (20-25 g) nas doses entre 30-150 mg/kg.A 
atividade antinociceptiva foi avaliada nos testes de contorções abdominais induzidas 
por ácido acético, retirada de cauda, placa quente e formalina.Atividade 
antiinflamatória foi avaliada nos testes do edema de pata e permeabilidade 
vascular.Análise estatística foi feita por ANOVA seguida de Bonferroni (* p<0,05). 
RESULTADOS: No teste de contorções abdominais, OB, FH e FC (dose 150 mg/kg) 
reduziram de forma significativa o número total de contorções (controle=100,1±3,9; 
OB=22,7±3,9*; FH=19±3,1*; FC=24,0±4,3*).No teste de retirada de cauda, 60 minutos 
após o tratamento dos animais com OB, FH ou FC (a 150 mg/kg) observou-se 
aumento, de maneira significativa, do tempo de resposta do animal 
(controle=1,29±0,35; OB=1,71±0,52(32,3%*); FH=2,10±0,43(63,2%*); 
FC=2,49±0.98(93,4%*).No teste da placa quente, 90 minutos após o tratamento dos 
animais com OB, FH ou FC (150 mg/kg) também se observou aumento significativo do 
tempo de resposta do animal (controle=9,42±1,23; OB=14,14±1,87(50,1%*); 
FH=14,13±1,24(50%*); FC=12,35±1,32(31,1%*).No teste da formalina, tanto o óleo 
bruto como as frações foram capazes de reduzir o tempo de lambedura na segunda 
fase do ensaio 
(controle=141,63±33,01;OB=.36,14±3,2(74,48%*);FH=38,81±1,98(72,6%*); 
FC=37,65±12,47(73,42%*).Quando o edema de pata foi induzido com histamina tanto 
OB como as frações inibiram significativamente o edema (controle=47±5,4; 
OB=30,0±3,2(36,2%*); FH=24,0±2,09(48,94%*); FC=20±3,4(57,45%*).Quando 
induzido pela serotonina, somente FH e FC mostraram inibição significativa 
(controle=48,0±7,5;OB=42,0±5,4(12,5%*);FH=28,0±5,3(41,67%*);FC=27±4,11 
(43,75%*).Resultados semelhantes foram observados na técnica de permeabilidade 
vascular, onde OB, FH e FC reduziram significativamente o aumento na 
permeabilidade induzido pela histamina 
(controle=22,11±1,65unidades;OB=11,67±2,98(47,22%*);FH=16,65±1,02(24,70%*); 
FC=14,65±1,21(33,75%*). DISCUSSÃO: Os resultados demonstram que o óleo bruto 
de Copaifera multijuga e as frações hexânica e clorofórmica:1)mostraram atividade 
antinociceptiva periférica, espinhal e supraespinhal;2)atividade antiinflamatória 
provavelmente devido à inibição de receptor de histamina. Esses resultados reforçam 
a importância do óleo de copaíba como fitoterápico e comprovam mais uma indicação 
de uso. Apoio financeiro: CAPES e FAPERJ  



09.009 
ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO FITOCONSTITUINTE CARIOFILENO SOBRE 
CEPAS DE FUNGOS DEMATIÁCEOS  
Moreira, A. C. P.1; Carmo, E. S.1; Silveira, A. L.1; Trajano, V. N.2; Lima, E. O.2 - 1UFPB 
- LTF; 2UFPB - Micologia 
Introdução: As plantas quando são administradas ao homem ou animal e exercem 
sobre eles uma ação farmacológica qualquer são denominadas de plantas medicinais. 
As plantas medicinais sempre foram objeto de estudo na tentativa de descobrir novas 
fontes de obtenção de seus princípios ativos. As plantas possuem vias metabólicas 
secundárias que dão origem a compostos, incluindo alcalóides, flavonóides, 
isoflavonóides, taninos, cumarinas, glicosídeos, terpenos, poliacetilenos, óleos, dentre 
outros, que por sua vez, são específicos a determinadas famílias, gêneros ou 
espécies, e cujas funções, até pouco tempo, eram desconhecidas. O Cariofileno 
pertence à classe dos sesquiterpenos dos óleos essenciais. Faz parte de 10% do óleo 
essencial da E. aromatica, família Mirtaceae, aparecendo em vários outros óleos em 
pequenas concentrações. Muito largamente usado para perfumar cosméticos e 
sabonetes, além de muitas outras preparações técnicas. Métodos: A partir de tais 
considerações este estudo foi conduzido com a proposta de avaliar o potencial de 
ação inibitória do fitoconstituinte cariofileno sobre cepas de fungos dematiáceos 
(Alternaria brassicola, Cladosporium herbarium, Cladosporium resinae, Cladosporium 
cladosporioides, Chaetomum globosum, Curvularia, Fonsecaea compacta, Piedraia 
hortae). O fitoconstituinte foi testado pelo método de difusão em Agar Sabouraud 
dextrose à 2%, processo cavidade em placa. No ensaio foi incluído também, a 
anfotericina B (100 μg/mL) e Cetoconazol (50 μg/mL) como controle durante 10-14 
dias à temperatura de 28-30°C. Resultados: Os valores de CIM (Concentração 
Inibitória Mínima) encontrados para o fitoconstituinte cariofileno oscilaram entre 125 e 
250 µL/mL. Cariofileno apresentou um valor de CIM de 250 µL/mL para a maioria das 
cepas fúngicas, entretanto C. resinae mostrou-se resistente a todas as concentrações 
ensaiadas. O valor de CIM encontrado para o cariofileno apresentou intenso efeito 
fungicida notado por uma total inibição do crescimento micelial de C. cladosporioides e 
F. compacta ao longo de 14 dias de exposição. Discussão: Os resultados 
apresentados mostram o efeito promissor de fitoconstituintes na inibição do 
crescimento em microrganismos. Entretanto, estudos adicionais são necessários para 
elucidar o mecanismo molecular de ação desse fitoconstituinte e assim avaliar de 
forma mais aprofundada a participação desses como antifúngicos. Apoio Financeiro: 
CNPq e LTF  



09.010 
ESTUDO DA AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA DA Malva sylvestris L. (MALVACEA) EM 
DOENÇA PERIODONTAL INDUZIDA POR LIGADURA E NA CICATRIZAÇÃO DE 
LESÃO PALATINA 
Loddi, A. V.1; Pochapski, M. T.2; Santos, F. A.3; Rauh, L. K.1; Cabrini, D. A.1; Groppo, 
F. C.2; Zacarias, A. A.4; Pizzolatti, M. G.4; Otuki, M. F.1 - 1UFPR - Farmacologia; 
2UNICAMP - FOP; 3UEPG - Odontologia; 4UFSC - Química 
 Introdução: A Malva sylvestris é uma planta herbácea, dispersa pelos continentes 
europeu, africano e americano. No Brasil é cultivada nas regiões sul e sudeste, sendo 
utilizada na medicina popular no tratamento de tosses e doenças inflamatórias de 
mucosa. É muito recomendada, de forma empírica, em consultórios odontológicos 
para tratamento de afecções bucais. O objetivo do trabalho é comprovar a ação 
antiinflamatória e cicatrizante da Malva sylvestris. Métodos: Foram utilizados ratos 
Wistar machos e fêmeas (180-250g; N=6-8). No modelo de doença periodontal foram 
feitos os seguintes grupos: malva+veículo, ligadura+veículo (controle), sham, 
clorexidina 2%+veículo e animais sem ligadura. A ligadura foi realizada nos primeiros 
molares inferiores (direito e esquerdo). Ao veículo (gel de natrosol) foram incorporados 
20% do extrato hidroalcoólico da folha de Malva sylvestris e os animais foram tratados 
diariamente, por via tópica, durante 07 e 15 dias (25 mg/face dental). No modelo de 
cicatrização, dividido nos grupos: malva+veículo, lesão+veículo (controle), lesão sem 
tratamento, clorexidina 2%+veículo e animais sem lesão, foi realizada uma excisão de 
2 mm (Punch) no palato duro de cada animal, a qual foi tratada por via tópica com 
Malva sylvestris (20%) em 50 mg de veículo (gel de natrosol), durante 07 e 15 dias. 
Nos dias 08 e 16 foram retiradas amostras para análise histológica e morfométrica 
(indicativa de reabsorção óssea) para os dois modelos. A redução da lesão palatina foi 
medida a cada 48 horas. A análise estatística foi feita por ANOVA de uma via e post-
hoc Bonferroni, com p<0,05 considerado significante. Resultados: No modelo de 
doença periodontal, o grupo tratado por 07 dias com Malva sylvestris teve a 
reabsorção óssea reduzida em 4%. Em 15 dias a redução foi de 14%, considerada 
significativa comparando-se ao grupo controle. Na cicatrização a redução da lesão do 
grupo tratado por 07 dias foi de 33% e 45% no grupo controle, 42% e 61% no grupo 
tratado com Malva sylvestris, nos dias 06 e 08, respectivamente, sendo a redução da 
lesão pelo grupo tratado considerada significativa. Nos animais tratados por 15 dias a 
redução da lesão no grupo controle foi de 14%, 32%, 63%, 74%, 93%, 100% e no 
grupo da Malva sylvestris foi de 28%, 36%, 72%, 84%, 94%, 96% nos dias 02, 04, 06, 
08, 10, 12, respectivamente, a redução do grupo tratado foi significativa nos dias 02, 
06 e 08. Discussão: Os resultados apresentados sugerem que a Malva sylvestris 
possui ação antiinflamatória e cicatrizante, quando aplicada na forma tópica. Novos 
experimentos estão sendo realizados para o estudo dos mecanismos envolvidos com 
essas atividades. Apoio Financeiro: CAPES, CNPq e UFPR.  



09.011 
INIBIÇÃO DE FOSFOLIPASES A2 ISOLADAS DOS VENENOS DE ABELHA Apis 
mellifera E DE SERPENTE Bothrops jararacussu PELO SUMO DE Sedum 
dendroideum 
Malvar, D. do C.1; Oliveira, C.2; Kanashiro, A.3; De Melo, G. O.4; Jorge, D. M. M.5; 
Costa, S. S.4; Giuliatti, S.5; Rocha, F. F.5; Vanderlinde, F. A.1; Martins, A.2 - 1UFRRJ - 
Ciências Fisiológicas; 2FCFRP - USP - DACTB; 3USP - Fisica e Química; 4UFRJ - 
Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais; 5FMRP - USP - Genética 
Introdução: O S. dendroideum (Crassulaceae), popularmente conhecido como 
bálsamo, é utilizado em doenças que envolvem dor e inflamação. Estudos 
farmacológicos demonstraram que o sumo do S. dendroideum possui atividade 
antinociceptiva, antiedematogênica (DE MELO, GO. J Ethnopharmacol., 102(2):217, 
2005) e inibidora da migração leucocitária (MALVAR D do C, XXXVIII Congresso da 
SBFTE, resumo 08.046, 2006), sugerindo atividade antiinflamatória. Este estudo 
avaliou o efeito do sumo sobre a inibição da atividade enzimática de duas isoformas 
de fosfolipases A2 (PLA2), isoladas dos venenos de abelha A. mellifera e de serpente 
B. jararacussu. Método: A atividade anti-PLA2 foi avaliada por ensaio hemolítico 
indireto in vitro sobre gel de agarose, usando gema de ovo e eritrócitos como 
substratos. O sumo e as PLA2s de A. mellifera (5μg) ou B. jararacussu (10 μg) foram 
solubilizados em PBS (volume final de 50μL) e incubados, nas proporções de 1:5, 1:10 
e 1:30 (massa/massa), por 30 minutos. Em seguida, as isoformas da PLA2s (controles) 
e o sumo incubado com as PLA2s foram aplicados (50μL) no gel de agarose e 
incubados por 20 horas a 37 ºC. Após esse período, a formação de halos é indicativa 
de atividade fosfolipásica positiva, sendo o tamanho destes expressos em milímetro (n 
= 3). Resultados: O sumo inibiu significativamente a atividade fosfolipásica em 21,3%, 
37,5% e 100%, nas proporções de 1:5, 1:10 e 1:30, respectivamente, quando 
comparado com a atividade enzimática induzida pela PLA2 de A. mellifera (1,26±0,06 
mm); e em 32,1% e 61,5%, nas proporções de 1:10 e 1:30, respectivamente, quando 
comparado com o controle da PLA2 de B. jararacussu (1,56±0,08 mm). Na proporção 
de 1:5, o sumo foi incapaz de inibir a atividade da PLA2 de B. jararacussu. Discussão 
e Conclusão: A liberação do ácido araquidônico, através da hidrólise da ligação éster 
sn-2 dos fosfolipídeos de membrana, por ação da enzima PLA2 é uma das etapas 
limitantes da biosíntese dos eicosanóides, e a inibição, direta ou indireta, dessa 
enzima é característica de algumas drogas antiinflamatórias. Estes resultados 
evidenciam que o sumo apresenta atividade anti-fosfolipase direta e concentração 
dependente, sugerindo que esse seja, possivelmente, um dos mecanismos envolvidos 
na atividade antiinflamatória do sumo do S. dendroideum. Adicionalmente, estes 
resultados indicam que o sumo do S. dendroideum possui substâncias ativas contra 
PLA2s de venenos de animais e, desta forma, apresenta potencial terapêutico em 
casos de acidentes por animais peçonhentos. Apoio financeiro: PIBIC/CNPq-UFRRJ, 
CNPq e FAPESP.  



09.012 
EFEITO VASORELAXANTE DA FRAÇÃO RICA EM PROANTOCIANIDINAS (FRP) 
DE Croton celtidifolius SOBRE AORTA TORÁCICA (AT) DE RATOS. 
Goulart, S.1; Dalbo, S.1; Horst, H.2; Pizzolatti, M. G.2; Ribeiro-Do-Valle, R. M.2 - 1UFSC 
- Farmacologia; 2UFSC - Química 
INTRODUÇÃO: Croton celtidifolius Baill (Euphorbiaceae), espécie nativa da região da 
mata atlântica, extraída da casca do caule de Croton celtidifolius, é quimicamente 
caracterizada pela presença de proantocianidinas, as quais apresentam importantes 
atividades biológicas. É usada na medicina popular para o tratamento de diabetes, 
doenças cardiovasculares e ulcerativas, como antiinflamatório e analgésico. 
Em estudos anteriores, verificamos a atividade vasorelaxante da FRP em AT de ratos 
e observamos a participação do endotélio funcional e da enzima NO sintase neste 
efeito.  
MÉTODOS: Anéis de AT foram isolados e transferidos para cubas de vidro (5 mL) 
contendo solução de Krebs-Henseleit e conectados a transdutores de tensão. Após 
estabilização, os vasos foram pré-contraídos com fenilefrina (FE; 1mM) e para 
realização do teste do endotélio: acetilcolina (Ach 1uM). Preparações com 
relaxamento igual ou superior a 75% foram consideradas com endotélio integro. Após 
o teste do endotélio, o órgão foi novamente pré-contraído com FE (1 μM) e foram 
realizadas curvas concentrações respostas (CCR) à FRP (0,1 - 300 μg/ml) na 
presença de indometacina (1 mM), Atropina (1 mM), caribotoxina+apamina(0,1uM), 
ODQ (1uM), wortmannin (30nM), adicionados ao Krebs 20 minutos antes da realização 
da CCR. A fração também foi testada na presença da solução de Krebs despolarizante 
(KCl 60 mM). Realizou-se CCR ao nitroprusiato de sodio na presença de 100 mg/mL 
FRP e na presença de superóxido desmutase (SOD; 100UI/ml). 
RESULTADOS: Os resultados foram apresentados como médias percentuais ± EPM 
de relaxamento máximo. Em AT, o efeito máximo vasorelaxante da FRP (62,5 ± 4,63) 
não foi alterado na presença de indometacina (52,42 ± 3,71), atropina (78,8 ± 7,61) e 
carbotoxina+apamina (60,125 ± 4,764). A presença de wotmannin (21,18 ± 2,43), 
Krebs despolarizante (53,1 ± 4,0) e ODQ (2,75 ± 0,7) provocou uma diminuição 
significante estatisticamente no efeito vasorelaxante da FRP. O nitroprusiato de sódio 
tem seu efeito vasorelaxante potencializado na presença da FRP (110,25 ± 1,63) e da 
SOD (108,5 ±4,43). 
DISCUSSÃO: O estudo sugere que o efeito vasorelaxante da FRP é dependente da 
via NO-GMP cíclico, por ativação da NOsintase pela fosfatidil-inositol-3-kinase (PI3K). 
O estudo também sugere a participação dos canais de potássio no efeito 
vasorelaxante, além de demonstrar um efeito antioxidante da fração, semelhante ao 
efeito da enzima superóxido desmutase (SOD). 
 Apoio Financeiro: CNPq e FAPESC  



09.013 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS DO LÁTEX SECO 
DE Croton urucurana BAILLON (SANGRA D’ÁGUA) 
Campos, K. J. P.1; Kircov, N. J. B.1; Brasileiro, L. G.1; Neves, A. L.1; Lima, J. C. S.1; 
Silva, R. M.1; Martins, D. T. O.1 - 1UFMT - Ciências Básicas em Saúde - FCM 
Introdução: O Croton urucurana Baillon é uma árvore de médio porte, encontrada em 
terras regulares e várzeas úmidas, possuindo seiva de cor avermelhada e 
popularmente utilizado para tratar feridas infectadas. Métodos: C. urucurana foi 
coletada em Barão de Melgaço – MT e uma amostra testemunha do material florífero 
depositada no Herbário da UFMT (exsicata n 0 35011), sendo identificada por Harri 
Lorenzi do Instituto Plantarum. O látex foi obtido por incisões em V feitas no tronco da 
planta e seco em estufa a 400 C. No presente trabalho, avaliou-se a atividade 
antibacteriana dos extratos hexânico (EHCu), clorofórmico (ECCu), diclorometânico 
(EDCu), acetônico (EAcCu), etanólico (EECu) e aquoso (EACu) do látex seco de C. 
urucurana, frente a bactérias gram (+) e gram (-). Os extratos foram obtidos por 
maceração a frio seqüencial do látex seco pulverizado nos solventes hexano, 
diclorometano, clorofórmio, acetona, etanol (75%) e água, sendo posteriormente 
filtrados e os respectivos solventes eliminados em estufa a 45°C. A atividade 
antibacteriana dos extratos (0,0625 a 1,0mg/disco) e cloranfenicol (30μg/disco) foi 
avaliada pelo método de difusão em disco e diluição em caldo, utilizando-se discos 
impregnados com os extratos (20µl) ou Tween 3% (veículo). Ensaiou-se as bactérias 
S. aureus 25923, K. pneumoniae 13883, S. flexneri 1202, E. coli 25922 e P. 
aeruginosa 27853, todas ATCC. As placas de Petri foram incubadas (37°C) e após 24 
h os halos de inibição de crescimento foram mensurados, sendo considerados ativos 
aqueles com diâmetro ≥10mm. Resultados: O EHCu foi ativo com 1,0mg/disco para 
S. aureus (10 mm) não demonstrando atividade inibitória na diluição em caldo. Os 
ECCu, EDCu e EACu foram ativos com 1,0mg/disco (11, 10 e 10 mm, 
respectivamente) no método de difusão em disco e com 1 mg/ml na diluição em caldo, 
apenas contra S. aureus. O EAcCu foi ativo com 0,5 e 1,0mg/disco (10 e 12 mm) no 
ensaio em disco e com 1 mg/ml na diluição em caldo, apenas contra S. aureus. O 
EECu não demonstrou atividade inibitória em nenhum dos modelos testados. O 
cloranfenicol promoveu halos de 10-30mm no teste de difusão em disco e atividade 
inibitória no teste de diluição em caldo na concentração de 30 μg/mL, contra todas as 
bactérias testadas. Discussão: Os extratos obtidos do látex seco de C. urucurana 
foram ativos apenas contra S.aureus, em altas concentrações, com exceção do extrato 
etanólico, comprovando o uso efetivo da medicina popular do látex da planta no 
tratamento de infecções onde o principal agente é o S. aureus, não evidenciando, 
entretanto, uma efetividade no combate a fungos. A necessidade de se adquirir novos 
compostos que indiquem uma ação antimicrobiana e/ou antifúngica leva ao 
aprofundamento de estudos a respeito da seiva do C. urucurana Baillon. 
Agradecimentos: Instituto Plantarum para Estudo da Flora. Apoio Financeiro: 
CAPES, FAPEMAT, CPP  



09.014 
PARTICIPAÇÃO DA VIA NO-GMPC E DOS CANAIS DE POTÁSSIO NO EFEITO 
VASORELAXANTE DA FRAÇÃO RICA EM PROANTOCIANIDINAS (FRP) DE 
Croton celtidifolius SOBRE ARTÉRIA MESENTÉRICA ISOLADA (AM) E LEITO 
ARTERIAL MESENTÉRICO DE RATOS (LAM). 
Moreira, E. L. G.1; Dalbo, S.1; Horst, H.2; Pizzolatti, M. G.2; Ribeiro-Do-Valle, R. M.2 - 
1UFSC - Farmacologia; 2UFSC - Química 
INTRODUÇÃO: Croton celtidifolius Baill (Euphorbiaceae), espécie nativa da 
região de mata atlântica, é caracterizada quimicamente pela presença de compostos 
fenólicos do tipo proantocianidinas. É utilizada popularmente em doenças 
cardiovasculares e ulcerativas como analgésica e antiinflamatória. Experimentos foram 
realizados para determinar o efeito vasodilatador da FRP, extraída da casca do caule 
de Croton celtidifolius, em LAM e AM de ratos pré-contraídos com fenilefrina 
(FE), e elucidar o mecanismo de ação. 
MÉTODOS: Foram utilizados ratos wistar pesando entre 250 à 300g. Para avaliação 
em LAM, o órgão foi isolado, colocado em cuba de 50 mL, conectado a um transdutor 
de pressão e perfundido continuamente com Solução de Krebs-Henseleit (4 mL/min). 
Após estabilização, o órgão foi pré-contraído com FE (500 - 2000 μg) e foram 
realizadas curvas concentração resposta (CCR) à FRP (0,1 - 300 μg; in bolus) na 
presença de endotélio (E+); de L-NOARG (10 mM), indometacina (3 mM), atropina (3 
mM), ioimbina (3 mM), pirilamina (1mM), glibenclamida (1mM), ouabaina (100 mM), 
BaCl2 (100mM), 4-aminopiridina (1mM) adicionados à solução e perfundidos 
continuamente; e na presença de solução de Krebs despolarizante (KCl 60 mM). 
Para avaliação em arteria mesentérica isolada, anéis foram isolados e transferidos 
para cubas de vidro contendo 5 mL de Krebs-Henseleit e conectados a um trandutor 
de tensão. Os anéis foram pré-contraídos com FE (1 μM) e foram realizadas CCR à 
FRP (0,1 - 300 μg/mL) na presença e ausência de endotélio. Curvas concentração 
resposta cumulativas (CCRc) à FRP também foram realizados na presença de 
HOE140 (0,01mM), ODQ (10mM), caribdotoxina (100nM), apamina (100nM) e 
caribdotoxina (100nM) mais apamina (100nM), adicionados ao Krebs 20 minutos antes 
da realização da CCR. 
Os resultados foram apresentados como média ± EPM dos efeitos máximos (E máx) 
de cada grupo de 6 - 8 experimentos. 
RESULTADOS: Em leito arterial mesentérico a FRP apresenta efeito vasorelaxante (R 
max: 73,41 ± 4,43), que não foi alterado na presença de indometacina (R max: 81,51 ± 
3,93), atropina (R max: 83,08±1,82 ), iombina (R max: 79,35 ± 6,37), pirilamina (R 
max: 81,43 ± 5,37), glibenclamida (R max: 97,19 ± 14,13), ouabaína (R max: 78,94 ± 
11,13), e BaCl2 (R max: 81,75 ± 12,52), 4-aminopirimidina (R max: 80,0 ± 6,52). Porém 
o efeito foi diminuído na presença de Krebs despolarizante (R max: 53,13 ± 4,01) e L-
NOARG (R max: 20,78 ± 6,48 ), e totalmente inibido na presença das duas 
substâncias juntas (R max: 3,80 ± 2,44). Em artéria mesentérica isolada, a FRP 
produz efeito vasorelaxante (R max: 72,1 ±4,57) que é completamente abolido na 
ausência do endotélio (R max: 19,0 ± 3,79) e em presença de ODQ (R max: 18,28 ± 
3,7). Apamina, caribdotoxina e ambas as drogas administradas juntas também 
diminuíram o efeito da FRP em AMI (R max: 63,2 ± 4,87; 48,45 ± 8,46; 36,3 ± 5,87, 
respectivamente). o efeito da FRP não foi alterado pelo HOE140 (R max: 65,5 ± 6,5).  
DISCUSSÃO: Com os resultados obtidos foi determinado que o efeito vasorelaxante 
da FRP é modulado pela via do NO-GMPc, também havendo participação de canais 
de potássio ativados por cálcio. 
 Apoio Financeiro: CNPq , FAPESC  



09.015 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA TÓPICA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS 
FOLHAS DA Vernonia scorpioides LAM. (ASTEARACEA) EM PROCESSOS 
INFLAMATÓRIOS CUTÂNEOS 
Rauh, L. K.1; Loddi, A. V.1; Pietrovski, E. F.1; Neri, R.2; Biavatti, M.2; Otuki, M. F.1; 
Cabrini, D. A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 2UNIVALI - Fitoquímica 
Introdução: A Vernonia scorpioides (erva-de-são-simão) é de ocorrência comum na 
mata atlântica do Brasil, sendo utilizada topicamente na medicina tradicional para 
tratar uma variedade de desordens cutâneas (úlceras crônicas, alergias, irritações, 
prurido etc). Estudos prévios realizados com o extrato etanólico das folhas da V. 
scorpioides (EEVS) e com algumas frações demonstraram atividade 
antiedematogênica no modelo de edema de orelha induzido por 12-O-
tetradecanoilforbol acetato (TPA), quando aplicados topicamente (Rauh, 2006). 
Métodos: Nos experimentos realizados foram utilizados camundongos Swiss fêmeas 
e machos (20-30 g; N=5-6). O edema de orelha foi induzido pela aplicação tópica de 
diferentes agentes inflamatórios e o aumento da espessura (µm) da orelha foi medido 
antes e 6 h, 1h e 30 min, após a aplicação do TPA (2,5 μg/orelha), ácido araquidônico 
(AA) (2 mg/orelha) e capsaicina (200 μg/orelha), respectivamente, utilizando um 
micrômetro digital (Great MT–045B). Os agentes flogísticos e o EEVS foram 
dissolvidos em 20 µL de acetona e aplicados na face interna da orelha direita dos 
camundongos. O EEVS foi aplicado após o TPA e o AA nas doses de 0,003-1 
mg/orelha, ou 1 mg/orelha 30 min antes da capsaicina. Seguido 24 h da aplicação do 
TPA, os animais foram sacrificados e biópsias (círculos de 6 mm to tecido da orelha 
direita) foram coletadas para a avaliação dos níveis da enzima mieloperoxidase 
(MPO), sendo a atividade desta enzima indicativo da migração de neutrófilos. No 
modelo de inflamação crônica, o óleo de cróton foi aplicado em dias alternados 
durante 9 dias e o tratamento com o EEVS (1 mg/orelha, 2x dia) foi iniciado após o 
quinto dia, e o edema medido diariamente. No modelo de dermatite de contato, os 
animais foram sensibilizados com a aplicação tópica de 50 µL da solução de 
oxazolona a 2% no abdômen por 2 dias consecutivos. Após 6 dias, foi feita aplicação 
da oxazolona na orelha dos animais (30 µL) e o EEVS (1 mg/orelha, 2 x dia) 1, 24, 48, 
72 e 96 h após o desafio e o edema avaliado diariamente. Resultados: O EEVS inibiu 
o edema induzido pelo TPA e AA de maneira dose-dependente, com DI50 de 0,31 
(0,21–0,45) mg/orelha (Imax=80±5%, 1 mg/orelha) e DI50 de 0,67 (0,33-1,35) mg/orelha 
(Imax= 60±8%,1 mg/orelha), respectivamente. O pré-tratamento dos animais com EEVS 
(1 mg/orelha) preveniu a formação do edema induzido pela capsaicina (25±7%). No 
modelo de inflamação crônico da pele, o EEVS reduziu o edema após aplicação 
repetida do óleo de cróton apresentando uma inibição de 31±2% no nono dia de 
tratamento. Da mesma forma, o EEVS reduziu o edema em 42±9% já nas primeiras 24 
h após o desafio com a oxazolona, mantendo esse efeito até a última medida do 
edema (96 h) com uma inibição de 38±12%. O EEVS também demonstrou ser efetivo 
na inibição da atividade da MPO (Imáx= 77±8 %, 1mg/orelha). Discussão: Os 
resultados obtidos demonstraram que o EESV é efetivo na inibição de respostas 
inflamatórias agudas e crônicas, bem como na resposta inflamatória mediada pelo 
sistema imune, tornando a V. scorpioides uma planta de interesse no desenvolvimento 
de um novo antiinflamatório tópico. Apoio Financeiro: CNPq, UFPR.  



09.016 
RELAXANT ACTION OF β-LAPACHONE INVOLVES BLOCKADE OF L-TYPE 
CALCIUM CHANNELS ON GUINEA-PIG ILEUM 
Cavalcante, F. de A.1; Silva, J. L. V.2; Correia, A. C. C.3; Macedo, C. L.2; Camara, C. 
A.4; Pinto, A. C.5; Vargas, M. D.6; Silva, B. A. da7 - 1UFAL / UFPB - ICBS / LTF; 2UFPB 
- LTF; 3UFAL - ICBS; 4UFRPE - DQ; 5UFRJ - IQ - CT; 6UFF - IQ; 7UFPB - DCF e LTF 
Introduction: β-lapachone (3,4-dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]-pyran-5,6-
dione), naphthoquinone isolated from species of Tabebuia, have been shown to exhibit 
a number of pharmacological actions, including antiviral, antitumor, anti-inflammatory, 
antiparasitic, antibacterial, antifungal, trypanocidal and spasmolytic activities 
(CAVALCANTE et al., Braz. J. Pharmacog., 000, 2007). As the β-lapachone showed 
spasmolytic effect we decide to elucidate its action mechanism on guinea-pig ileum. 
Methods: guinea-pig ileum was suspended in organ bath containing modified Krebs 
solution (pH 7.4) at 37 °C and gassed with 95 % O2 and 5 % CO2 mixture. Isometric 
contractions were registered through of force transducer coupled to amplifier, which 
was connected to a microcomputer and isotonic contractions were recorded on a 
smoked drums through levers coupled to kymographs. Results: β-lapachone relaxed 
the ileum (n = 5) pre-contracted with KCl (EC50 = 2.8 ± 0.3 x 10-5 M); carbachol (EC50 = 
2.2 ± 0.7 x 10-5 M) or histamine (EC50 = 3.3 ± 0.6 x 10-5 M) in a concentration-
dependent and equipotent manner. In addition, β-lapachone antagonized (pD’2 = 5.73 ± 
0.12) the CaCl2-induced contractions in depolarizing medium nominally without Ca2+ (n 
= 5) in a noncompetitive manner (slope = 1.51 ± 0.05). The finding that β-lapachone (n 
= 4) inhibited (EC50 = 1.4 ± 0.1 x 10-5 M) the tonic contractions induced by S-(-)-Bay 
K8644, an agonist of L-type CaV channels is suggestive that the CaV involved is the 
L-type. Discussion: these results suggest that, in functional level, the relaxant effect of 
β-lapachone on guinea-pig ileum seems to involve blockade of L-type CaV channels. 
Supported by: CAPES, CNPq, LTF/UFPB  



09.017 
ABORDAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN 
VITRO DO LÁTEX SECO DE Croton urucurana BAILLON PELO MÉTODO DE 
BIOAUTOGRAFIA 
Oliveira, I. S.1; Santos, R. A. N.2; Lima, J. C. S.1; Silva, R. M.1; Martins, D. T. O.1 - 
1UFMT - Ciências Básicas em Saúde - FCM; 2UNIC - Farmácia 
Introdução: Croton urucurana (Euphorbiaceae) é uma planta comumente encontrada 
no cerrado mato-grossense, conhecida popularmente por sangra d`água e sangue de 
dragão, sendo usada em inflamações, infecções, câncer, diarréia e ferimentos. Este 
trabalho teve por objetivo determinar o perfil fitoquímico e a atividade antibacteriana 
através da bioautografia. Métodos: C. urucurana foi coletada em Barão de Melgaço – 
MT e uma amostra testemunha do material florífero depositada no Herbário da UFMT 
(exsicata n 0 35011), sendo identificada por Harri Lorenzi do Instituto Plantarum. O 
látex foi obtido por incisões em V feitas no tronco da planta e seco em estufa a 400 C. 
A abordagem fitoquímica preliminar do látex seco de C. urucurana foi realizada 
segundo Matos (1997). Para a realização da cromatografia em camada delgada foram 
utilizadas cromatofolhas em alumínio de sílicagel G60 F254 (Merck®), o látex (1 mg) foi 
dissolvido em água destilada estéril (2 ml) e 10 µl da amostra foi aplicada na 
cromatofolha, usando-se como fase móvel metanol/acetona (86:14, v/v); após 
evaporação dos solventes, as cromatoplacas foram observadas em luz UV a 254 e 
366 nm e em seguida reveladas com iodo ressublimado. As bactérias utilizadas na 
avaliação da atividade antibacteriana foram S. aureus 25923, S. pyogenes 19615, S. 
epidermidis 12228, E. faecalis 29212, K.pneumoniae 13883, S. typhimurium 14028, S. 
flexneri 12022, P. aeruginosa 27853, E. coli 25922, todas ATCC. Para a realização da 
bioautografia foi vertido sobre as cromatoplacas ágar Muller-Hinton ou BHI inoculados 
(1x108 UFC/ml). Após a solidificação do meio, as cromatoplacas foram incubadas em 
câmara úmida em estufa a 37°C por 24 h. Após esse período, procedeu-se a leitura 
com auxílio do cloridrato de metiltiazoiltetrazólico (1 mg/ml). A presença da formação 
de halo de inibição do crescimento bacteriano indicou atividade antibacteriana. 
Resultados: A fitoquímica preliminar revelou as presenças de alcalóides ++, 
antocianidinas +, antocianinas+, catequinas ++, esteróides ++, fenóis hidrolisáveis ++, 
flavonas ++, isoflavonas ++, quinonas + e saponinas +++. A cromaplaca apresentou a 
separação de duas bandas com Rf 0,53 e Rf 0,78. Nos resultados obtidos pela 
bioautografia, a banda com Rf 0,53 foi ativa para S. flexneri, S. typhimurium, K. 
pneumoniae e S. aureus. A banda com Rf 0,78 foi ativa para E. coli, S. flexneri, S. 
typhimurium, E. faecalis, S. aureus e S. epidermidis. Discussão: O látex de C. 
urucurana apresentou diferentes classes de substâncias bioativas, assim necessitando 
de fracionamento e monitoramento químico-farmacológico, visando a identificação dos 
princípios ativos. A bioautografia revelou a presença de susbtâncias de diferentes 
classes de metabólitos secundários, de polaridades distintas, possuidoras de atividade 
antibacteriana. Apoio financeiro: CAPES, FAPEMAT; Agradecimentos: Instituto 
Plantarum para Estudo da Flora.  



09.018 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO E IN VIVO DE Croton 
urucurana BAILLON (SANGRA D´ÁGUA) 
Oliveira, I. S.1; Lima, J. C. S.1; Silva, R. M.1; Martins, D. T. O.1 - 1UFMT - Ciências 
Básicas em Saúde - FCM 
Introdução: Deparando-se com a problemática da resistência bacteriana aos 
antibióticos disponíveis, torna necessário o desenvolvimento de novos antibióticos. O 
trabalho avaliou a atividade antibacteriana in vitro do látex seco (LS) e in natura (LI) e 
dos extratos em etanol 75% (EE) e em clorofórmio (EC) da entrecasca e in vivo do LS. 
Métodos: O látex fresco e a entrecasca foram coletados em Barão de Melgaço–MT e 
uma amostra do material florífero depositada no Herbário da UFMT (exsicata n 0 
35011), sendo identificada por Harri Lorenzi do Instituto Plantarum. O LS foi obtido 
pela secagem do LI em estufa a 40ºC. Os EC e EE foram obtidos por maceração a frio 
e rotaevaporação e os solventes residuais eliminados em estufa a 40ºC. No momento 
de uso os látex e os EC e EE foram dissolvidos em água destilada estéril ou Tween 80 
3%. Avaliou-se a atividade antibacteriana in vitro dos látex e EC e EE determinando-se 
a concentração inibitória mínima (CIM) pelo método de microdiluição em caldo contra 
S. aureus 25923, S. pyogenes 19615, S. epidermidis 12228, E. faecalis 29212, K. 
pneumoniae 13883, S. typhimurium 14028, S. flexneri 12022, P. aeruginosa 27853, E. 
coli 25922, todas ATCC. Para a determinação da CIM usou-se microplacas de 96 
cavidades. Da solução mãe (1 mg/ml) das drogas testes foi feita a diluição seriada 
(0,0625–0,125–0,25–0,5 e 1,0 mg/ml) e adicionados 100 µl de cada diluição ao meio 
de Muller-Hinton e 100 µl do inóculo bacteriano (1x108 UFC/ml); as microplacas foram 
incubadas a 37ºC por 24 h e em seguida realizada a leitura. O cloranfenicol foi 
utilizado como droga padrão. A CIM representou a menor concentração capaz de inibir 
o crescimento bacteriano. O ensaio foi realizado em duplicata. A atividade 
antibacteriana in vivo foi avaliada pelo modelo de infecção sistêmica em camundongos 
machos Suiços, 25-30 g, frente às bactérias S. aureus (21x108 UFC/ml) e K. 
pneumoniae (9x108 UFC/ml). Os animais foram infectados com 0,2 ml do inóculo via 
i.p. e tratados com LS (0,01-1000 mg/kg v.o.) e meroponem (20 mg/kg sc.) 
imediatamente e 4 h após a indução da infecção. Os animais foram observados por 7 
dias e a dose efetiva mediana 50% (DE50) foi determinada pelo método da regressão 
linear. Resultados: Com base na CIM, as drogas testes e o cloranfenicol 
apresentaram atividade antibacteriana contra todas bactérias testadas, os LI e LS com 
CIM=0,125-0,5 mg/mL mostraram boa atividade e os EC e EE com CIM=0,25-1,0 
mg/ml mostraram atividade moderada. No modelo de infecção sistêmica, o LS 
apresentou uma DE50=358±131 mg/kg para os animais infectados com S. aureus e 
para os infectados pela K. pneumoniaea, DE50 foi de 347±127 mg/kg. Meroponem 
apresentou 100% de proteção para os grupos de animais infectados, com 
DE50=5,2±1,1 mg/kg para K. pneumoniae e DE50=7,3±0,7 mg/kg para S. aureus. 
Discussão: Na determinação da CIM os látex e extratos de C. urucurana 
apresentaram espectros de ação semelhantes, sendo os látex mais potentes. No 
modelo de infecção sistêmica, o LS apresentou proteção aos animais infectados com 
resultados discretamente melhores para os animais infectados com S. aureus. Tanto 
nos modelos in vivo quanto in vitro, C. urucurana apresentou atividade antibacteriana 
frente aos microorganismos testados. Apoio financeiro: CAPES, FAPEMAT; 
Agradecimentos: Instituto Plantarum para Estudos da Flora.  



09.019 
EFFECT OF CCL3/MIP-1α CHEMOKINE BIDING PROTEIN IN MURINE MODEL OF 
GRAFT-VESUS-HOST DISEASE 
Castor, M. G. M.1; Alessandri, A. L.2; Albanez, D.2; Seabra, E.2; Romero, T. R. L.1; 
Teixeira, M. M.2; Pinho, V.3 - 1UFMG - Fisiologia e Farmacologia; 2UFMG - Bioquímica 
e Imunologia; 3UFMG - Morfologia 
Introduction: Graft-versus-host disease is a major complication of allogeneic bone 
marrow transplantation, leading to significant morbidity and mortality in humans.5 CCL3 
is a protein of subfamily CC of the chemokines involved in acute and chronic 
inflammations in the sites of lesion or infeccion and is also involved in graft-versus-host 
disease (GvHD)2. CCL3 affects the T-cell trafficking and proliferation to specific sites of 
inflammation in GvHD and may act in an additive or synergistic manner improving the 
number theses cells in the target organs of the recipient animals.4,5,6,7 The present 
studies examined the role of CCL3 utilizing the chemokine binding protein (AS901965) 
in the pathogenesis of acute GvHD in mice. Methods: For induction of GvHD, the 
recipient mice, B6D2F1, were exposed to a sublethal dose (400 cGy) of gama 
radiation. Two days after, they received 3 x 107 splenocytes, intravenously, of parental 
mice, C57BL6. After transplant, mortality and other sings of disease were monitored 
each 2 days. Mice were scored for evidence of clinical GvHD signs and symptoms, by 
assessment of changes in skin, generalized signs (fur texture, hunched posture, weight 
loss, activity), occult blood in feces and diarrhea. The parameters were quantified with 
punctuation from 0 to 14 (0 to no signs and 14 to every disease signs present and 
intensified). To verify the role of CCL3 in GvHD, the animals were treated 
subcutaneously with AS901965 (10µg/animal in 200 µL of PBS) at each 12 hours. 
Results: Mice that developed GvHD presented weight loss 8,9 (±1,53) and GvHD 
signs 13 (±1). In contrast, the weight mean variation of treated grup was 3,26 (±1,63) 
and signs mean punctuation was 1,66 (±1,66). Group that received treatment attained 
75% survival rate at the 42º day after GvHD induction. In this period, the group that 
received no treatment had a survival rate of 0%. Discussion: AS901965 has 
therapeutic potential in GvHD, since it diminished weight loss in treated animals, the 
occurrence and the intensity of GvHD clinical signs and also increased the animals 
survival. Chemokine binding proteins can be potentially useful in the treatment of 
inflammatory diseases, by exibithing immunomodulatory and antiinflammatory 
activities. (1) MURPHY, P.M.. Pharmacol Rev, v.52, p.145, 2000; (2) MAURER, M.. 
Int J Biochem Cell Biol, v.36, p.1882, 2004; (3) SERODAY, J. S.. Blood, v. 96, p. 
2973, 2000; (4) WYSOCKI, C.. Blood, v. 105, p. 4191, 2005; (5) EL-HAYEK, J. M.. J 
Leukocyte biol, v. 78, p. 1001, 2005; (6) SERODAY, J. S.. Blood, v. 93, p. 43, 1999; 
BAGGIOLINI, M.. (7) Nature, v. 392, p. 565, 1998. Supported by: Cnpq, CAPES and 
Fapemig.  



09.020 
AVALIAÇÃO DO EFEITO CICATRIZANTE DA PARTIÇÃO ACETATO DE ETILA DE 
Byrsonima intermedia A. JUSS. 
Santos, R. C.1; Pellizzon, C. H.2; Sannomiya, M.3; Vilegas, W.3; Hiruma-Lima, C. A.1 - 
1UNESP - IB - Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IB - Botucatu - Morfologia; 3UNESP - IQ 
- Araraquara - Química Orgânica 
Introdução: A B. intermedia (Malpighiaceae), conhecida popularmente como murici-
pequeno, é um arbusto do Cerrado considerado medicinal por sua propriedade 
antiúlcera e adstringente nas diarréias e disenterias. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar o efeito cicatrizante da partição acetato de etila (AcoEt) obtido a partir das 
folhas de B. intermedia. Métodos: Ratos machos Wistar (150-200g) foram 
aleatoriamente divididos em grupos (N=7-8) e anestesiados para a indução das 
úlceras gástricas. A parede anterior do estômago foi exposta e um volume de 0,05 ml 
de ácido acético à 30% foi injetado na camada submucosa da junção do fundo com o 
antro. Imediatamente em contato com o ácido acético, houve a formação da lesão 
hemorrágica profunda na mucosa gástrica. Os animais foram submetidos aos 
tratamentos durante 14 dias com salina (controle negativo), Cimetidina 100 mg/Kg 
(controle positivo) e partição Acetato de Etila 100mg/Kg (AcoEt). Após o tratamento de 
14 dias, todos os animais foram sacrificados e tiveram os estômagos retirados, para 
avaliação da área de cicatrização (regeneração celular). Amostras do estômago e da 
região lesada foram coletadas para a análise histológica. O material foi fixado em 
solução de ALFAC (formalina; álcool 80%; ácido acético), a seguir, as peças foram 
desidratadas e incluídas em Paraplast. Os blocos foram cortados (7-10 mm) de 
maneira semi-seriada. Cortes selecionados foram desparafinizados, re-hidratados e 
revelados com o método ABC (complexo biotina avidina). Técnica de recuperação 
antigênica de alta temperatura em tampão de citrato 0,01M, pH 6,0 em forno de 
microondas por duas vezes de 5 min. O bloqueio de reação inespecífica foi feito com 
soro normal de cabra a 1% e leite desnatado a 3% e anticorpo monoclonal PCNA. As 
lâminas foram analisadas e as células quantificadas (números de células em 
proliferação celular coradas por PCNA).Os resultados foram expressos na forma de 
média±erro padrão da média (e.p.m.) dos parâmetros obtidos. A análise estatística dos 
resultados considerou como nível de significância mínima de *p< 0.05 e **p<0.01. 
Resultados: A análise morfológica dos estômagos submetidos aos diferentes 
tratamentos apresenta uma intensa proliferação das células da região da mucosa dos 
animais tratados com AcoEt (3,67±0,5) (*p< 0.05) quando comparados ao grupo 
Salina (0,89±0,5) e Cimetidina (1,85±0,1). Essa intensa proliferação se repetiu na 
região submucosa dos animais tratados com AcoEt (2,84±0,4), que aumentou de 
maneira significativa (**p<0.01) a profliferação celular, quando comparados aos 
controles, Salina (0,79±0,2) e Cimetidina (0,55±0,1). Discussão: Os resultados 
imunohistoquímicos para PCNA mostraram grande quantidade de células em divisão, 
apresentando uma celularização aumentada, nos animais que foram submetidos ao 
tratamento com a partição acetato de etila de B. intermedia. A partir deste resultado, 
pode-se concluir que a partição acetato de B. intermedia apresenta intensa 
proliferação celular que contribui para a regeneração da mucosa e submucosa 
lesadas, indicando, portanto, um potencial cicatrizante de B. intermedia. Apoio 
Financeiro: FAPESP (proc 04/08608-9)  
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AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS PROMOVIDOS POR FRAÇÃO 
COM ATIVIDADE CICATRIZANTE OBTIDA DO LÁTEX DE Carica candamarcendis 
Christiano, S. C.1; Francischi, J. N.1; Andrade, S. P.2; Salas, C. E.3; Lopes, M. T. P.1 - 
1UFMG - Farmacologia; 2UFMG - Fisiologia e Biofísica; 3UFMG - Bioquímica e 
Imunologia 
Introdução. A fração P1G10, rica em cisteíno proteases, obtida por cromatografia de 
filtração do látex de C. candamarcensis, apresenta potencial terapêutico como 
cicatrizante dérmico e gástrico. Pelo fato de a inflamação constituir uma etapa 
importante na cicatrização, vimos necessidade de avaliar a participação da fração no 
processo inflamatório. Métodos. As avaliações do edema e da capacidade 
antiedematogênica foram realizadas pela administração de P1G10 ipl. (10-5-1 
mg/pata/0,1 ml,) e s.c. (1-20 mg/kg – 1 h antes de carragenina 2,5 mg/ml), 
respectivamente, em ratos Holtzman (150-200 g). A variação do volume das patas foi 
medida por pletismômetro Ugo Basile (Winter, et al., 1962). O recrutamento celular em 
peritôneo de camundongos Swiss foi quantificado pelas contagens total e diferenciada 
de células coletadas no lavado após 4 h da administração de 0,05 e 0,5 mg/cavidade. 
(i.p) de P1G10 ou da fração inibida por iodoacetamida (1:6.000 - 98% inibição). Em 
modelo de inflamação crônica, a neovascularização foi mensurada pela dosagem de 
hemoglobina contida em implantes subcutâneos de esponjas em camundongos Swiss 
(Andrade, 1997) na presença de P1G10 e da fração inibida. As análises estatísticas 
foram realizadas através de one way ANOVA. Resultados. P1G10 produziu edema 
nas doses de 0,1 e 1 mg/pata (p<0,05), com níveis máximos na 1ª hora (0,7±0.1 e 
1,2±0.1, respectivamente). No entanto, a fração apresentou atividade 
antiedematogênica comparável ou superior à indometacina (2 mg/kg) a partir da dose 
de 5 mg/kg (p<0,05). No modelo de recrutamento celular, P1G10 induziu um aumento 
significativo (p<0,05) do número de leucócitos/mm3. Essa elevação, na dose de 0,5 
mg/cavidade, se deu por um aumento (p<0,05) de neutrófilos, observado na contagem 
diferencial. Na última dose mencionada, com a inibição da atividade proteolítica da 
amostra, o efeito sobre o recrutamento de leucócitos foi reduzido (p<0,05). Observou-
se neovascularização na esponja com a dose de 0,05 mg/intraesponja (1,3±0,5, 
p<0,05). Quando a atividade proteolítica da fração foi inibida, a angiogênese medida 
no implante pela ação de P1G10 foi mantida. Discussão e Conclusão. Em doses 
correspondentes às utilizadas na cicatrização cutânea, a fração apresentou atividade 
inflamatória aguda e crônica, condição importante para o reparo do tecido. Por outro 
lado, se observou efeito antiedematogênico em doses mais altas (5-20mg/kg). No 
modelo angiogênico utilizado, se sugere um efeito proteolítico independente, 
entretanto, essa característica da fração está relacionada com sua capacidade de 
recrutar células participantes do processo inflamatório. Estes resultados demonstraram 
o envolvimento de P1G10 no processo inflamatório de maneira dose/via de 
administração dependente. Referências. Winter, C.A.; Risley, E.A. and Nuss, G.W–
Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 111: 544, 1962 ; Andrade, S.P., Machado, R. D. P., 
Teixeira, A. S., Belo, A. V., Tarso, A. M.. & Beraldo, W. T. Microvasc. Res., 54, 253, 
1997. Apoio Financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMIG  



09.022 
EFFECT OF DENERVATION AND LOCAL ANESTHETIC AGENTS ON TONGUE 
AND SKIN EDEMA INDUCED BY DIEFFENBACHIA PICTA SCHOTT  
Dip, E. C.1; Tomaz, M. A.2; Ricardo, H. D.2; Borges, P. A.2; Calil-Elias, S.3; Martinez, A. 
M. B.4; Melo, P. A.2 - 1UFRJ - Farmacologia; 2UFRJ - Farmacologia Básica e Clínica - 
ICB; 3UFF - Faculdade de Farmácia - Farmácia e Adm. Farmacêutica; 4UFRJ - 
Embriologia e Histologia 
Introduction: Dieffenbachia picta Schott is an ornamental plant which induces 
angioedema, glottis obstruction, respiratory compromise and death in mammals. These 
manifestations can be partially antagonized by eugenol and by some anti-inflammatory 
drugs (Dip et al., 2004). We examined the tongue and skin edema induced by D.picta 
juice and the effect of denervation or the local anesthetic agents, benzocaine (20%) 
lidocaine (10%) and eugenol (0.1- 0.3%). Methods: Most of the tongue edema 
observations were performed in adult Swiss mice. Some experiments of the tongue 
edema and lingual denervation were also performed in Wistar rats. Tongue edema was 
induced by topical application of 0.1 mL of D. picta juice and it was evaluated with a 
digital tachymeter during 2 hours. For the skin edema or vascular permeability study, 
mice received i.v. injection of Evan’s blue dye (2.5% solution; 25 mg/kg) 30 minutes 
before the intradermal injection of 0.1 mL of D. picta juice. Skin edema was evaluated 
by measuring the dyed plasma extravasations and accumulation in the skin which were 
removed from the anesthetized and euthanized mice 2 hours late. The amount of dye 
in the dried skin was evaluated in a spectrophometer as described previously by Melo 
et al., 1994. Results: The tongue edema reached the maximum at 60 min. after topical 
application of 0.1 mL of D. picta juice in the control mice or rats, and it was completely 
inhibited by topical application of benzocaine and partially inhibited by lidocaine (circa 
of 30%) in mice. No tongue edema was observed after 14 days of denervation in rats. 
Preincubation of D. picta juice with lidocaine, 2.5 and 10% decrease the dye skin 
extravasation from the control 100% with D. picta alone to 42.93%±12.333% to 
99.68±9.03 respectively (n=8 for each group) in mice. Coclusion: Local anesthetic 
agents and denervation can decrease the acute inflammatory response induced by D. 
picta juice in vivo suggesting that the edema formation also depends on the integrity of 
the peripheral endings of primary afferent fibers. Supported by: FAPERJ ; FUJB-
UFRJ; CAPES; CNPQ; PRONEX.  



09.023 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA TÓPICA DO EXTRATO DICLOROMETÂNICO 
DAS FOLHAS DA Carapa guianensis AUBLET. (ANDIROBA) 
Rauh, L. K.1; Riveros, B. S.1; Otuki, M. F.1; Silva, J. C. T.2; Barata, L. E. S.2; Cabrini, D. 
A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 2UNICAMP - DQO 
Introdução: A Carapa guianensis (Meliácea) é nativa da região Amazônica e 
preparações com as folhas, casca e o óleo extraído das sementes apresentam um 
largo emprego na medicina popular, dentre as quais se destacam sua ação 
antiinflamatória, analgésica, cicatrizante e antitumoral. No entanto, poucos são os 
estudos direcionados às ações farmacológicas das folhas da andiroba, tornando assim 
interessante à avaliação do potencial antiinflamatório tópico das folhas desta espécie. 
Métodos: Foi utilizado o modelo de edema de orelha induzido pela aplicação tópica do 
óleo de cróton (OC) ou do ácido araquidônico (AA) em camundongos Swiss de ambos 
os sexos (20-30g; n = 4-6). O aumento na espessura da orelha foi avaliado com o 
auxílio de um micrômetro digital (Great MT-045B), sendo medido antes e, 
respectivamente, 6h e 1h após a aplicação do OC e AA. O extrato diclorometânico das 
folhas da C. guianensis (EDFC), bem como o OC (0,4mg/orelha) e o AA (2mg/orelha), 
foram dissolvidos em 20µL de acetona e aplicados na face interna da orelha direita 
dos camundongos. O EDFC foi aplicado após os agentes flogísticos (0,03 – 
2mg/orelha). Biópsias de 6 mm de diâmetro das orelhas foram coletadas após 24 h da 
aplicação do OC para avaliação da atividade da mieloperoxidase. Resultados: O 
EDFC demonstrou atividade antiedematogênica quando administrado topicamente em 
ambos os modelos. No edema induzido pelo OC, o EDFC foi capaz de inibir o edema 
de maneira dose-dependente, apresentando uma Imáx = 47±6% (2 mg/orelha). No 
modelo de edema de orelha induzido por AA a dose de 0,6mg/orelha de EDFC 
mostrou ser a mais efetiva (Imáx=47±3%). O EDFC também promoveu a inibição da 
atividade da mieloperoxidase induzido pelo OC de forma significativa com uma 
Imáx=85±3% (2 mg/orelha). Discussão: Os resultados obtidos sugerem que o extrato 
diclorometânico das folhas da C. guianensis possui atividade antiinflamatória tópica, 
conduzindo-nos a estudos biomonitorados posteriores que visam à caracterização dos 
compostos responsáveis por tal atividade, bem como da avaliação do possível 
mecanismo da ação antiinflamatória na pele. Apoio Financeiro: CNPq, UFPR  



09.024 
ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DO CÁLCIO NO VASORELAXAMENTO INDUZIDA 
POR MILONINA EM RATOS 
Cavalcante, H. M. M.1; Ribeiro, T. P.1; Porto, D. L.1; Lima, R. P. C.1; Barbosa-Filho, J. 
M.1; Medeiros, I. A.1 - 1UFPB - Tecnologia Farmacêutica 
Introdução: Estudo preliminar demonstrou que milonina, alcalóide obtido das folhas 
de Cissampelos sympodialis Eichl., produziu efeito vasorelaxante dependente e 
independente de endotélio em artéria mesentérica superior de rato.Objetivo: Verificar 
a participação do cálcio no vasorelaxamento independente de endotélio induzido por 
milonina. Métodos: Anéis (2-3 mm) de artéria mesentérica superior de rato foram 
obtidos, suspensos por hastes de platina, mantidos em cubas com solução Tyrode, 
gaseificada com carbogênio, a 37°C, sob tensão de 0,75g. Todos os dados foram 
registrados em sistema computacional de aquisição e tratamento dos dados. 
Resultados: Em anéis mesentéricos, milonina (10-6-3.10-4 M) em meio despolarizante 
nominalmente sem Ca+2, inibiu de maneira dependente de concentração as contração 
induzidas por CaCl2. As curvas cumulativas ao CaCl2 foram desviadas 
significativamente para direita de forma não paralela e com redução do efeito máximo. 
Em meio livre de Ca+2 milonina, nas concentrações de (10-5, 3x10-5, 10-4 e 3x10-4M), 
inibiu significativamente as contrações transientes induzidas por 10 mM fenilefrina. 
Nas mesmas condições experimentais, milonina também foi capaz de inibir as 
contrações induzidas por 20 mM de cafeína, porém somente nas concentrações de 10-

4 e 3x10-4 M. Discussão: Esses resultados sugerem que o efeito vasorelaxante 
induzido por milonina independente de endotélio é provavelmente, devido ao bloqueio 
do influxo de Ca+2 através dos canais de cálcio dependentes de voltagem e da inibição 
da liberação de cálcio dos estoques intracelulares sensíveis a IP3 e à cafeína. Apoio 
Financeiro: CNPq  



09.025 
PROTEASES DO VENENO DE Bothrops jararaca (VBJ) NO EDEMA E NA 
INTERAÇÃO LEUCÓCITO-ENDOTÉLIO 
Zychar, B. C.1; Gonçalves, L. R. C.1 - 1Instituto Butantan - FisioPatologia 
Introdução: Diferentemente do que ocorre com os efeitos hemorrágicos e miotóxicos 
dos venenos botrópicos, que são produzidos por toxinas específicas, a resposta 
inflamatória induzida por esses venenos é resultante de uma somatória da ação de 
várias toxinas. O objetivo deste trabalho foi investigar a contribuição, na resposta 
inflamatória, das serino e metaloproteinases presentes no VBj, avaliando o edema de 
pata e alterações na interação leucócito-endotélio na microcirculação do cremaster de 
camundongos induzidos por esse veneno. Métodos: O VBj foi tratado quimicamente 
com Fluoreto de fenil-metil-sulfonila (PMSF) ou com o-fenantrolina (OF), inibidores de 
serino e metaloproteases, respectivamente. Para avaliação do edema, grupos de 5 
camundongos foram injetados no coxim plantar com 1μg de VBj bruto ou tratado com 
PMSF ou OF. A pata contra-lateral recebeu o mesmo volume de salina (50μL) e o 
edema foi medido por pletismografia. Para avaliação da interação leucócito-endotélio, 
a mesma dose do VBj bruto e tratados, ou o mesmo volume de salina (100 ml) foi 
injetada no s.c. da bolsa escrotal de camundongos Swiss. Após 2 e 24h da injeção, o 
cremaster foi exposto. Dez min após a exposição da microcirculação, uma porção de 
100 μm de um vênula pós-capilar (diâmetros de 20 a 40μm) foi avaliada durante 1min, 
e os leucócitos em rolling, aderentes, e migrados foram contados. Resultados: O 
veneno tratado com OF, mas não o tratado com PMSF, induziu um edema 
significativamente menor (1ªh=42%; 2ªh=47.5%; 4ªh=76.9 e 6ªh=90%) que o induzido 
pelo veneno bruto. O mesmo foi observado na interação leucócito-endotélio. O 
tratamento com PMSF não resultou em diferenças significantivas em relação ao 
veneno bruto. Já o veneno tratado com OF apresentou 48% de aumento de rolling 
(VBj= 5.0±0.,4; VBj+OF= 7.4±0.6) e diminuição de 65% de células aderidas (VBj= 
13.2±0.7; VBj+OF= 4.6±0.,4) na 2ªh, mas não houve alteração desses parâmetros na 
24ªh. Quanto à migração, houve uma diminuição de 40% (VBj= 4.0±0.3; VBj+OF= 
2.4±0.6) na 2ªh, e de 86% (VBj= 17.6±0.7; VBj+OF= 2.4±0.5) na 24ªh. Discussão: Os 
resultados sugerem que, dentre os componentes do VBj, as metaloproteases 
contribuem mais intensamente na resposta inflamatória induzida por esse veneno. 
Apoio financeiro: FAPESP e CAPES.  



09.026 
EFEITO DO EXTRATO SECO DE Piper methysticum G. FORSTER (PIPERACEAS) 
EM MUSCULATURA LISA VASCULAR E NÃO-VASCULAR.  
Marcondes, D. B. S.1; Rattmann, Y. D.1; Crestani, S.1; Soares, K. C. N.1; Marques, M. 
C. A.1; Rieck, L.1 - 1UFPR - Farmacologia 
Introdução: A espécie Piper methysticum conhecida popularmente como Kava-kava é 
indicada para o tratamento da ansiedade, insônia e agitação, atuando como um 
ansiolítico natural. Por esta razão, seu extrato seco é comumente prescrito por 
médicos, e aviado pelas farmácias de manipulação na forma de cápsulas. Alguns 
estudos demonstram a atividade da kavaina, alfa-pironas e dihidrometisticina, 
componentes isolados de P. methysticum, sobre a musculatura lisa vascular e não 
vascular, possivelmente através de sua ação sobre canais de cálcio. Neste estudo 
avaliamos os efeitos do extrato seco de Piper methysticum (ESPM), utilizado em 
preparações magistrais, objetivando investigar se os efeitos são semelhantes aos dos 
componentes isolados de P. methysticum já estudados na musculatura lisa. O extrato 
utilizado foi padronizado a 31,1% de kavapironas, extraído do rizoma da planta com 
etanol 96% v/v, tendo como componentes inertes maltodextrina e sílica coloidal anidra. 
Métodos: Ratos Wistar foram sacrificados; jejuno, útero e artéria aorta foram isolados 
e acondicionados em cubas contendo soluções nutritivas adequadas, aeradas e 
aquecidas. A estes órgãos foi aplicada uma tensão de 1g para o registro das 
contrações isotônicas e isométricas. Resultados: Em jejuno, o ESPM (30, 100, 300 e 
1000μg/ml) reduziu de forma dependente da concentração as contrações máximas 
induzidas pela acetilcolina administrada cumulativamente (Ach 10-9 a 10-3M). A área sob 
a curva (unidades arbitrárias) foi reduzida de 293,14 ± 8 no controle para 261,2 ± 15,7; 
133,0 ± 22,5; 26,8 ± 14,4; 0,0; respectivamente nas concentrações de 30, 100, 300 e 
1000μg/ml (N=6 a16) caracterizando um mecanismo não competitivo. Em útero, o 
ESPM também reduziu de forma dependente da concentração as contrações máximas 
induzidas pelo CaCl2 (3x10-7 a 3x10-1M) administrado cumulativamente em meio 
despolarizante. Controle: 110,1 ± 4,1; 30μg/ml: 53,3 ± 11,4; 100μg/ml: 13,5 ± 3,8 e 
300μg/ml: 0,0; (N=6 a 16). Em anéis de aorta sem endotélio vascular, pré-contraídos 
com fenilefrina (1μM), o ESPM (30, 100, 300, 1000 e 2000μg/ml) promoveu 
relaxamento dependente da concentração, com CE50 de 820(428,7-1211,3); N=6. 
Discussão: Os resultados demonstram que o ESPM interfere na contratilidade da 
musculatura lisa vascular e não vascular. A inibição da contração induzida pelo cálcio 
em útero associado ao relaxamento da musculatura lisa vascular da aorta 
independente do endotélio sugerem que os efeitos do extrato seco de Piper 
methysticum decorrem de uma ação direta sobre os canais de cálcio. Estes resultados 
demonstram ainda que os componentes ativos sobre a musculatura lisa estão 
preservados no extrato comercial. Novos experimentos estão sendo realizados para 
verificar a ação do ESPM sobre os canais intracelulares de cálcio. Agradecimentos: 
Farm. Susana Marcondes, Farmácia Bula Verdde e Pharma Nostra. 
 CNPq  



09.027 
CARDIOVASCULAR EFFECTS INDUCED BY LANBDANE-302 IN L-NAME 
HYPERTENSIVE RATS 
Oliveira, A. P.1; Anjos, R. M.2; Furtado, F. F.3; Filho, A. A. O.3; Tavares, J. F.4; Almeida, 
F. R. C.5; Silva, M. S.3; Medeiros, I. A.4 - 1UFPB - Ciências Farmacêuticas; 2UFPB - 
Tecnologia Farmacêutica - LTF; 3UFPB - LTF; 4UFPB - Tecnologia Farmacêutica; 
5UFPI - Bioquímica e Farmacologia 
Introduction Xylopia langsdorfianna Saint-Hilarie & Tulasne Ann is a member of the 
Annonaceae family, which is popularly known as “pimenteira da terra”. The diterpene 8 
(17), 12E, 14 - labdatrien-18-oic acid (labdane - 302) was isolated from Xylopia 
langsdorfianna stem ethanolic extracts. Aim: To investigate the cardiovascular effects 
induced by labdane-302 in hypertensive rats (induced by L-NAME 0.5mg/mL, 7-days) 
Material e Methods: Male Wistar rats were divided into 2 groups: one received tap 
water and the other received 0.5 mg/mL L-NAME in the drinking water, during 7 days. 
Rats were anaesthetized with thiopental (45 mg/kg.i.p.) and polyethylene catheters 
were inserted into the abdominal aorta and into the inferior vena cava for blood 
pressure measurements and administration of drugs, respectively. Arterial pressure 
and heart rate were measured after 24h by connecting the arterial catheter to a pre-
calibrated pressure transducer (Statham P23 ID) coupled to an amplifier (Model TBM-
4M) and connected to a computer with CVMS software. Isolated rat superior 
mesenteric rings (1-2 mm) were suspended by cotton threads for isometric tension 
recordings in Tyrode’s solution at 37ºC, and gassed with a 95% O2 and 5% CO2, under 
a resting tension of 0.75g. Results: In non-anaesthetized normotensive rats, labdane-
302 (5, 10, 20 and 30 mg/kg; i.v.) induced a dose dependent decrease in the mean 
arterial pressure (-8±2, -14±1, -20±4 and –21±3%, respectively, n=6), and tachycardia 
(49±14, 68±10, 88±11 and 90±7%, respectively, n=6). In L-NAME hypertensive rats 
labdane-302 produced hypotension (-6±3; 14.5±2.5; 36.0±5.2; 38.5±0.5%, respectively 
n=6), and a slight tachycardia (-4±1, -5±1.2, 5±1.3 and 11±3%, respectively n=6). In 
isolated superior mesenteric rings of L-NAME hypertensive rats, labdane-302 (10−10–
10−3M) elicited concentration-dependent relaxation of phenylephrine (10-9–10-5M) 
induced contractions (EC50=1.6±0.9x10-6M, n=6). This effect was significantly 
attenuated after removal of the vascular endothelium (EC50=4.2±0.2x10-4 M, n=6), L-
NAME 100mM (EC50=8.8±2.7x10-4M, n=6), indomethacine 10µM (EC50=1.02±0.2x10-5 
M) or ODQ 10 µM (EC50=1.6±0.5x10-4M). However, vasorelaxant activity of labdane-
302 was not inhibited by atropine 1nM (EC50 =2.2±0.1x10-6 M, n=7). In the presence of 
K+ (KCl 20mM), the relaxant response induced by labdane-302 was not significantly 
affected in intact rings (EC50=1.9±0.4x10-6 M, n=6), however, in the absence of 
endothelium, the response was significantly attenuated (EC50=2.1±0.1x10-4 M, n=6). In 
endothelium-denuded preparations, the relaxant responses induced by labdane-302 
were significantly attenuated (EC50=6.7±1.3x10-4 M, n=6) after pre-treatment of the 
rings with TEA (1mM), on the other hand, in the presence of glibenclamide (10mM), or 
4-AP (1mM), the relaxant responses induced by the compound were not affected 
(EC50=5.2±1.5x10-5M; EC50=3.7±0.8x10-4, respectively). Conclusion: The hypotensive 
effect induced by labdane-302 in L-NAME hypertensive rats is probably secondary to a 
peripheral vasodilatation, which seems to be mediated, in endothelium intact 
preparations, by endothelium-derived factors, and, in endothelium-denuded 
preparations, by large conductance Ca2+ -activated potassium channels. Key words: 
labdane 302, mesenteric artery, Xylopia Supported by: CNPq/PRONEX  



09.028 
INIBIÇÃO DO INFLUXO DE CÁLCIO EM CARDIOMIÓCITOS DE RATO POR 
FRAÇÕES ISOLADAS DE Cuphea carthagenensis (JACQ) J.F. MACBR 
Isla, K. K. Y.1; Feitosa, K. B.1; Tanae, M. M.2; Lima-Landman, M. T. R.2; Lapa, A. J.2; 
Souccar, C.2 - 1CBA - Farmacologia e Toxicologia de Medicamentos; 2UNIFESP - EPM 
- Farmacologia 
Introdução: As sete-sangrias são plantas pertencentes ao gênero Cuphea (Litraceae) 
usadas na medicina popular como hipotensoras, diuréticas, laxativas e depressoras do 
sistema nervoso central. A atividade hipotensora do extrato da planta em ratos não 
anestesiados e anestesiados foi anteriormente confirmada (Osses I. 2000, Tese 
Mestrado EPM). O fracionamento da fração aquosa (FA) obtida por partição do EA em 
diclorometano, clorofórmio e hexano, por cromatografia liquida de alta eficiência 
originou 10 frações (F1-F10). Testadas na contração de preparações de veia porta de 
rato, mantidas em líquido despolarizante (KCl 80 mM, sem Ca2+), só as frações F4, F5 
e F6 reduziram as contrações máximas produzidas por CaCl2 (10 µM a 0,1 M) (Lima e 
col., 2007, 39o Cong. SBFTE), indicando bloqueio de canais de Ca2+. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar as ações das frações isoladas de C. carthagenensis no influxo de 
Ca2+ citosólico, como possível mecanismo da ação hipotensora da planta. Métodos: 
As atividades das frações da C. carthagenensis (F4 a F6) foram monitoradas em 
preparações de anéis de veia porta de rato. As ações no influxo de Ca2+ foram 
avaliadas por medidas fluorimétricas com o indicador fluorescente Fura-2/AM, em 
culturas de cardiomiócitos de ratos neonatos. Resultados: Em preparações 
despolarizadas de veia porta isolada de rato, as frações F4, F5 e F6 (30 a 300 µg/mL) 
reduziram as respostas máximas ao CaCl2 (1 µM - 0,1 M) proporcionalmente às 
concentrações e de 20% a 40% do controle. Os valores de CE50, porém, não diferiram 
do controle (0,70 mM, LC: 0,55-0,88 mM, n=4). O influxo de Ca2+, medido 
indiretamente como velocidade de decaimento da fluorescência do complexo Ca2+-
Fura-2 (quench) pelo Mn2+, em culturas de cardiomiócitos de ratos foi de 1,04±0,08 /s 
(n= 22) em condições controle. Após incubação das frações (10 a 50 µg/mL) o influxo 
de Ca2 foi reduzido proporcionalmente às concentrações na presença de F4 (50 a 
60%), F5 (45 a 50%) e F6 (54 a 61%), indicando bloqueio de canais de cálcio. Na 
presença de verapamil (5 µM), bloqueador de canais de cálcio do tipo L, a velocidade 
do “quench” do complexo Ca2+-Fura-2 foi reduzida de 53% do controle. Análises 
espectrométricas por 1HRMN e 13CRMN levaram à identificação do tanino hidrolisável 
woodfruticosina como componente majoritário da fração F5. Discussão: Os resultados 
indicam a presença no extrato de C. carthagenensis de constituintes com ação 
bloqueadora de canais de cálcio, provavelmente envolvida na atividade hipotensora 
atribuída popularmente à planta. Apoio financeiro: CBA, FAPESP, CNPq, FADA-
UNIFESP.  



09.029 
AÇÃO CICATRIZANTE DO EXTRATO DAS FOLHAS DE Arrabidaea chica 
Jorge, M. P.1; Madjarof, C.2; Fernandes, A. T. S.3; Ruiz, A. L.4; Tinti, S. V.5; Parisi, M. 
C. R.6; Foglio, M.2; Rodrigues, R. A. F.2; Souza, I. M. O.2; Carvalho, J. E.5 - 1UNICAMP 
- CPQBA - FCM; 2UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica; 3UNICAMP - Clínica Médica; 
4UNICAMP - CPQBA - Farmacologia; 5UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e 
Toxicologia; 6FCM - UNICAMP - Clínica Médica 
A função primária da pele é servir como barreira de proteção aos agentes agressores 
do meio externo. A perda de sua integridade como resultado de lesão ou doença pode 
resultar em diversos problemas fisiopatológicos e até mesmo no óbito. A cicatrização 
compreende várias etapas complexas interdependentes e simultâneas que 
morfologicamente podem ser divididas em três fases: inflamação, proliferação e 
remodelação. A fase de inflamação inicia-se imediatamente após a lesão, com 
vasodilatação, migração leucocitária e liberação de diversos fatores que favorecem o 
processo inflamatório. A fase proliferativa caracteriza-se pela a formação do tecido de 
granulação, composto por fibroblastos e vasos neoformados. A fase de remodelação é 
caracterizada pela formação das fibras de colágeno. O uso tópico de Crajirú 
(Arrabidaea chica Verlot., Bignoniaceae) como cicatrizante das ulcerações externas é 
muito freqüente na medicina popular. Já a alantoína, presente no confrei e na 
calêndula, é utilizada como princípio ativo em géis e pomadas cicatrizantes. Neste 
trabalho foi avaliado o potencial cicatrizante do extrato das folhas de A. chica em 
modelos experimentais com ratos e cultura de fibroblastos. A atividade do extrato 
etanólico das folhas frescas de A. chica foi avaliada em cultura de fibroblastos 
humanos em modelos de indução de crescimento celular e de produção de colágeno, 
utilizando-se ácido ascórbico e alantoína como controle positivo. Para confirmar a 
ação observada, o extrato foi avaliado em modelo de cicatrização de lesões da pele de 
ratos. Em ambos os modelos, a dosagem de colágeno foi realizada através de 
hidrólise ácida seguida de dosagem de hidroxiprolina. Em cultura de fibroblastos o 
extrato de A. chica e a alantoína estimularam em 24% o crescimento celular, na maior 
concentração. No modelo in vitro para quantificação de colágeno após 48h a 
concentração de hidroxiprolina aumentou de 0.36±0.36 mg/ml (controle) para 
0.56±0.22 mg/ml, 1.05±0.46mg/ml e 1.08±0.84mg/ml; para alantoína, A. chica e ácido 
ascórbico, respectivamente. Em modelo de cicatrização de ferimento externo em ratos, 
o extrato da A. chica e a alantoína reduziram área média de ferida de 2.25 cm2 para 
0.72 cm2 e 1.3 cm2 após 10 dias de tratamento, respectivamente. Amostras da pele 
cicatrizada dos três grupos foram homogeneizadas em tampão fosfato (pH = 6), 
hidrolisadas em meio ácido e submetidas à quantificação de hidroxiprolina, resultando 
em 0.66±0.33 mg/ml de hidroxiprolina para o grupo Sham, 1.03±0.59 mg/ml para a 
alantoína e 1.30±0.50 mg/ml para a A. chica. Discussão Os resultados obtidos indicam 
que o extrato de A. chica atua tanto na fase de proliferação quanto na fase de 
remodelação. Esses resultados comprovam o uso popular como cicatrizante e 
fornecem indícios para a realização de novos ensaios a fim de elucidar o mecanismo 
de ação bem como os compostos responsáveis pela atividade. Apoio Financeiro: 
CPQBA/Unicamp  



09.030 
EVIDENCE FOR CALCIUM CHANNEL BLOCKADE AS THE MECHANISM 
INVOLVED IN THE HYPOTENSIVE AND VASORELAXANT EFFECT INDUCED BY 
YANGAMBIN IN RATS 
Araujo, I. G. A.1; Alustau, M. C.2; Silva, D. F.3; Dias, K. L. G.4; Cavalcante, K. V. M.5; 
Veras, R. C.1; Medeiros, A. A. N.6; Neto, M. A.7; Barbosa-Filho, J. M.4; Bendhack, L. 
M.8; Medeiros, I. A.4; Correia, N. A.9 - 1UFPB - LTF; 2UFPB - Tecnologia Farmacêutica 
- LTF; 3UFPB - Tecnologia Farmacêutica / Ciências Farmacêuticas; 4UFPB - 
Tecnologia Farmacêutica; 5UFPB - Ciências Farmacêuticas / Tecnologia 
Farmacêutica; 6UFPB - Ciências da Saúde; 7FCFRP - USP - Física e Química; 8USP - 
FCFRP; 9UFPB - Fisiologia e Patologia 
Introdution: Yangambin, a furofuran lignan, was isolated from the Ocotea duckei 
Vattimo (Lauraceae). This plant is commonly found in the Brazilian northeast, popularly 
known as “louro de cheiro”, “louro pimenta” and “louro canela”. Previous studies 
showed that yangambin induced an independent endothelium vasorelaxant effect. This 
study aimed to examine hypotensive and vasorelaxant effect of yangambin in rats 
using combined in vivo and in vitro approaches. Methods: Male Wistar rats (250-300 
g) had polyethylene catheters implanted into the abdominal aorta and inferior vena 
cava to data recordings and administration of drugs, respectively. Experiments were 
performed 24 hours after the surgery. Rat superior mesenteric rings (1-2 mm) were 
suspended by cotton threads for isometric tension recordings in Tyrode´s solution, 
37ºC, gassed with 95% O2 and 5% CO2, resting tension 0.75 g. Results: In non-
anaesthetized rats (n=5), yangambin (1; 5; 10; 20 and 30 mg.kg-1 i.v., randomly) 
produced hypotension (-3.9±0.2; -7.5±0.6; -9.3±1.3; -15±1.9 and –25.5±1.6 mmHg, 
respectively) accompanied by tachycardia (21.8±1.7; 22.8±6.1; 32.0±5.2; 42.0±4.8 and 
67.5±9.9 bpm, respectively). In isolated rat mesenteric endothelium denuded rings, the 
relaxant effect induced by yangambin was more potent (p<0.05) on the contractile 
response induced by KCl 80 mM (pD2 = 4.8±0.05, Emax= 79.9±3.7 %, n=7) when 
compared to that induced by phenylephrine (pD2 = 4.4±0.04, Emax= 75.6±3.1 %, n=7). 
Furthermore, in depolarizing nominally without Ca2+ medium, yangambin (10, 30, 100, 
300 µM and 1 mM) antagonized, in a concentration-dependent manner, CaCl2-induced 
contractions. The contraction induced by the L-type Ca2+ channel agonist S(-)-Bay K 
8644 was antagonized, in a concentration dependent manner, by yangambin (pD2= 
4.0±0.04, Emax = 72.9±4.7 %, n=7). On the order hand, yangambin (30, 100, 300 µM 
and 1 mM) did not alter the transient contractions induced by caffeine (20 mM) or 
phenylephrine (10 µM). In addition, fura-2-loaded myocytes of rat mesenteric arteries, 
yangambin (0.1 µM, 30 µM or 1 mM) inhibited the Ca2+ signal evoked by KCl 65.4 mM 
or S(-)-Bay K 8644. Conclusion: Taken together, these data suggest that the relaxant 
activity induced by yangambin is probably due the inhibition of Ca2+ influx through 
voltage-operated Ca2+ channels, leading to the reduction in [Ca2+]i in vascular smooth 
muscle cells. This effect could account for the hypotensive response induced by 
yangambin in rats. Supported by: CNPq, Capes  



09.031 
VASCULAR REACTIVITY OF THE VENOM FROM MYGALOMORPH SPIDER 
(LASIODORA SP) ON RAT AORTA 
Horta, C. C. R.1; Rezende, B. A.2; Kalapothakis, E.3; Lemos, V. S.2 - 1ICB - UFMG - 
Fisiologia e Biofísica; 2ICB - UFMG - Fisiologia e Farmacologia; 3ICB - UFMG - 
Biologia Geral 
INTRODUCTION AND GOALS Spiders in general have a great arsenal of bioactive 
compounds used to catch their preys. Even though there are no reports in Brazil on 
severe human accidents by spiders of the suborder Mygalomorph, studies of venoms 
can be useful in the discovery of bioactive substances. Indeed, the venom of Lasiodora 
sp. spider, commonly known as “caranguejeira”, has been shown to induce excitotoxic 
effects on Na+ currents and Ca2+ oscillations (Kushmerick, Toxicon., 39(7):991, 2001). 
The venom of this spider also causes a dose dependent bradycardia, with transient 
cardiac arrest and rhythm disturbances in isolated rat hearts (Kalapothakis, Toxicon., 
41(1):23, 2003). In preliminary studies we showed that when administrated in rats, this 
venom is able to induce an acute reduction of the mean arterial pressure. This effect 
can be due to vasodilatation or direct cardiac actions. In this work we aimed to 
investigate if the Lasiodora venom has a vasorelaxant effect and the mechanism 
involved in this effect. METHODS: Male Wistar rats (12-14 weeks old) were killed and 
the thoracic aorta was cleaned from connective tissue and removed with intact 
endothelium. The segments were mounted in a myograph in physiological conditions 
(Krebs-Hanseleit gassed solution, 37ºC). In aortic rings pre-contracted with 
phenylephrine (0.1µM), concentration-response curves or individual concentrations of 
the venom (IC50) were obtained in the presence or in the absence of functional 
endothelium and in the presence or absence of different pharmacological inhibitors. 
The crude venom was obtained from the direct electrical stimulation of the spider´s 
chelicerae and standardized by protein content. RESULTS AND DISCUSSION: In the 
presence of functional endothelium the venom was able to induce a concentration-
dependent vasorelaxation (0.06–32µg/ml; IC50 = 6.6 ± 1.8 µg/ml; EMAX= 88.7 ± 6,4 %; 
n=5). This vasorelaxant effect was abolished after removal of endothelium or by 
treatment of the aortas with 300μΜ of nitric oxide synthase inhibitor L-NAME (p<0,05; 
n=5), while atropine (1μM) and indomethacin (10μM) had no effect (n=5). These results 
suggest that the vasorelaxant effect induced by the venom is mediated by an increased 
production or decreased degradation of nitric oxide. In order to see if the caranguejeira 
venom is protecting nitric oxide from degradation concentration-response curves were 
constructed with three different types of nitric oxide donors in the presence of sub 
maximal concentrations of the venom. In these experimental conditions, the venom 
significantly shifted to left the concentration-response vasodilator curve induced by 
sodium nitroprussiate (0.0001–3 μM; IC50 = 8.5± 2.56nM to 1.8 ± 0.8nM; n=5; 
P<0.0001), SNAP (0.001-10 μM; IC50 = 0.4± 0.09μM to 0.17 ± 0.05μM; n=5; p<0.0001) 
and SIN-1 (0.0001-10 μM; IC50 = 0.42± 0.16 μM to 0.098 ± 0.006 μM; n=5; p<0.0001). 
CONCLUSION: The present results show that the crude venom of mygalomorph spider 
is able to induce vasodilation in conductance arteries and that this effect is probably 
due to an increase in nitric oxide availability produced by the venom in the aorta 
endothelial cells.  
 Supported by: FAPEMIG and CNPq  
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EFEITO DO VENENO DE Crotalus durissus terrificus SOBRE A FAGOCITOSE 
POR NEUTRÓFILOS NO MODELO DE PERITONITE 
Lima, T. S.1; Nunes, F. P. B.1; Sampaio, S. C.1; Sousa-E-Silva, M. C. C.1 - 1Instituto 
Butantan - FisioPatologia 
Introdução: O veneno de Crotalus durissus terrificus (VCdt) modula a resposta 
inflamatória e inibe o processo de fagocitose por macrófagos peritoneais de ratos 
normais. Recentemente foi demonstrado que este veneno tem ação antinflamatória 
inibindo o desenvolvimento do edema e a migração celular induzida pela carragenina 
(cg). Assim sendo, dada a importância dos polimorfonucleares na resposta 
inflamatória, o objetivo deste estudo foi investigar o efeito do VCdt in vitro e in vivo 
sobre o processo de fagocitose, via receptor C3b, por polimorfonucleares inflamatórios 
obtidos através do modelo da peritonite em ratos. Métodos: As células peritoneais 
(95% de polimorfonucleares) foram obtidas de ratos Wistar (170g), 4 h após a 
administração i.p. de cg (750 mg/animal em 1 mL de PBS estéril). Para os estudos in 
vitro os polimorfonucleares (1,2 x 106 cel/mL) foram incubados com VCdt em 
diferentes concentrações (0,25 mg/mL, 0,5 mg/mL e 1,0 mg/mL) ou com meio RPMI 
1640 (controle) por 1 h. Após esse tempo as células foram incubadas com meio RPMI 
1640, contendo partículas de zimosan opsonizado com soro homólogo; por 40 
minutos, a 37ºC e em uma atmosfera contendo 5% de CO2. A seguir, o material foi 
centrifugado em centrífuga citológica e as lâminas contendo 24 x 106 cels foram 
coradas pancromicamente. O número de partículas fagocitadas foi contado em 100 
células através de um score. Para os estudos in vivo ratos Wistar (170g) foram 
administrados com VCdt (30 µg/animal em 300 µL de salina estéril) ou com salina 
estéril (300 µL controle), pela via s.c., em diferentes tempos: 2 horas, 1 ou 4 dias antes 
da administração i.p. de cg (750 mg/animal em 1 mL de PBS estéril). Após a obtenção 
das células peritoneais (95% de polimorfonucleares) 4 horas após a injeção de 
carragenina o processo de fagocitose por polimorfonucleares, de partículas de 
zimosan opsonizado com soro homólogo, foi realizado como descrito acima para os 
estudos in vitro. Resultados: A incubação de polimorfonucleares peritoneais de ratos 
Wistar com VCdt, por 1h, nas diferentes concentrações reduziu a fagocitose de 
partículas de zimosan opsonizado: 0,25 µg/mL: 38% (cg+VCdt: 79,2±3,9; p<0,001 ), 
0,5µg/mL: 36% (cg+VCdt: 82±4,4; p<0,001) e 1,0 µg/mL: 34% (cg+VCdt: 84,4±5,1; 
p<0,001 ) quando comparados ao controle (cg+meio: 127,4±10; p<0,001). Nos 
estudos in vivo a injeção s.c. de VCdt reduziu a porcentagem de fagocitose por 
polimorfonucleares peritoneais de ratos Wistar nos três tempos avaliados: 2 horas: 
42% (cg+CVdt: 96,6±2,4; cg+salina: 166,6±17,7; p<0,001 ), 1 dia: 43% (cg+VCdt: 
90,2±5,7; cg+salina: 156,2±12,1; p<0,001) e 4 dias: 51% (cg+VCdt: 75±8,4; cg+salina: 
151,8±7,8; p<0,001). Conclusões: O Vcdt in vitro e in vivo inibe o processo de 
fagocitose, via receptor C3b, por polimorfonucleares inflamatórios em ratos. Apoio 
Financeiro: FAPESP  



09.033 
O VENENO DA Loxosceles intermedia (ARANHA MARROM) INDUZ AUMENTO NA 
PERMEABILIDADE E RELAXAMENTO VASCULAR MEDIADOS POR 
RECEPTORES H1 E 5-HT EM RATOS. 
Rattmann, Y. D.1; Pereira, C. R.2; Cury, Y.3; Veiga, S. S.2; Marques, M. C. A.1; da Silva-
Santos, J. E.4 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFPR - Biologia Celular; 3Instituto Butantan - 
FisioPatologia; 4UNIVILLE - Farmácia 
O veneno da L. intermedia (VL) gera edema, instabilidade vascular, hemorragia e 
citotoxicidade em células endoteliais. Neste estudo, investigamos o efeito do VL sobre 
a permeabilidade e o tônus vascular. Nos experimentos de permeabilidade, ratos 
Wistar foram sedados e receberam Azul de Evans (AE; 50 mg/Kg; i.v.) seguido de 
injeções (i.d.) de salina ou do VL (0,1; 0,3; 1,0 e 3,0 µg/sítio) no dorso tricotomizado. 
Após 1 h foram sacrificados e o tecido no local das injeções removido e colocado em 
formamida para extração do AE, cuja quantidade foi determinada por 
espectrofotometria a 600 nm. O VL aumentou a permeabilidade vascular de forma 
dependente da dose. A quantidade de AE extravasado para o tecido 30 min após as 
injeções intradérmicas aumentou de 8,5±1,9 no controle para 28,1±2 e 38,6±3,4 
respectivamente para os grupos VL 1 e 3 mg/sítio. O aumento de permeabilidade não 
foi alterado pelo pré-tratamento dos animais com indometacina (10 mg/Kg, i.p.), 
atropina (1 mg/Kg, i.p.) ou SR140333 (antagonista de receptores NK1 de neurocininas; 
0,3 mg/Kg i.p.), mas foi fortemente inibido pelo pré-tratamento com o 48/80 
(degranulador de mastócitos, 3 mg/Kg, s.c.), prometazina (antagonista H1; 5 e 15 
mg/Kg, s.c.) e metisergida (antagonista não seletivo de receptores 5-HT da serotonina; 
2 mg/Kg, i.p.). Para os experimentos em aorta isolada, os ratos foram mortos, a aorta 
removida, limpa do tecido conectivo e seccionada em anéis de 4 mm. Estes anéis 
foram acondicionados em cubas de vidro contendo líquido nutritivo de Krebs a 37º C. 
As preparações foram mantidas em estabilização por 60 min e sob tensão de 1 g para 
obtenção dos registros em computador. A adição do VL (0,1 a 3 µg/ml) induziu 
relaxamento vascular de forma dependente da concentração (RMAX 39,5±4,6%) nos 
anéis previamente contraídos por fenilefrina (1 µM). Esse efeito não foi alterado pela 
atropina (1 µM) ou indometacina (10 µM), mas não ocorreu na ausência do endotélio, 
ou na presença de L-NAME e L-NMMA (inibidores da óxido nítrico sintase; 1 µM), 
ODQ e azul de metileno (ambos inibidores da enzima guanilato ciclase; 
respectivamente 1 e 1 µM), pirilamina (antagonista seletivo H1; 10 µM) ou do 
composto 48/80, e foi significativamente inibido pela metisergida (1 µM). Esses 
resultados sugerem que os efeitos do VL sobre a permeabilidade e o relaxamento 
vascular compartilham do mesmo mecanismo de ação, uma vez que ambos 
demonstram depender da liberação da histamina e da serotonina de mastócitos e da 
conseqüente ativação dos receptores H1 e 5-HT no vaso, os quais medeiam sua ação 
pela via óxido nítrico-GMPc. Apoio financeiro: CAPES  
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CARDIOVASCULAR EFFECTS INDUCED BY ROTUNDIFOLONE IN GENETICALLY 
HYPERTENSIVE RATS 
Silva, D. F.1; Porto, D. L.2; Albuquerque, J. G. F.3; Araujo, I. G. A.3; Dias, K. L. G.4; 
Cavalcante, K. V. M.5; Veras, R. C.3; Nunes, X. P.4; Barbosa-Filho, J. M.4; Correia, N. 
A.6; Medeiros, I. A.4 - 1UFPB - Tecnologia Farmacêutica / Ciências Farmacêuticas; 
2UFPB - Tecnologia Farmacêutica - LTF; 3UFPB - LTF; 4UFPB - Tecnologia 
Farmacêutica; 5UFPB - Ciências Farmacêuticas / Tecnologia Farmacêutica; 6UFPB - 
Fisiologia e Patologia 
Introdution: Mentha x villosa Hudson is a plant belonging to the Labiatae family, 
popularly known as “hortelã-da-folha-miúda” or "hortelã rasteira“. It is an herb cultivated 
in Brazil with popular indications: e.g., antiparasitic, sedative and analgesic. From the 
essential oil from the leaves of this plant we isolated rotundifolone (ROT), a 
monoterpene known to have antinociceptive (mice), hypotensive and vasorelaxant 
(normotensive wistar rats) activities. The aim of this study was to investigate the 
cardiovascular effects induced by ROT in spontaneously hypertensive rats, by using 
combined in vivo and in vitro approaches. Methods: For the in vivo study, polyethylene 
catheters were implanted into the abdominal aorta and inferior vena cava of the Lyon 
hypertensive (LH) rats and normotensive (LN) control rats (weighing 250-300g), for 
data recordings and administration of drugs, respectively. Rat superior mesenteric 
rings (1-2 mm) were isolated and used for isometric tension recordings and evaluation 
of the vascular smooth muscle-relaxant activity induced by ROT. Results: ROT (1, 5, 
10, 20 and 30 mg/kg-1 i.v.) induced a significant and dose-dependent hypotension (-
2.5±1.4; -0.7±5.1; -7.8±.4.2; -28.7±4.9; -35.6±3.8 %, respectively) and bradycardia (-
0.6±1.7; -5.6±7.6; -10.5±5.9; -68.4±4.1; -77.9±6.6 % respectively) in non-anaesthetized 
LH rats. In LN rats hypotension induced by ROT was similar (in magnitude) when 
compared to LH rats. In isolated rat mesenteric rings with functional endothelium, ROT 
(10-7–3x10-2M) induced concentration-dependent relaxation of the contractions induced 
by phenylephrine (10 mM) in LH (pD2=4.2±0.05; Emax=98±2.9; n=7) as well as its LN 
controls (pD2=4.0±0.06; Emax=98.9±0.7; n=11). After endothelium removal, this effect 
was slightly rightward shifted without alterations on Emax values [(pD2=3.6±0.07; 
Emax=97±1.9; n=7) and (pD2=3.6±0.07; Emax=105.1±7.3; n=6), respectively], suggesting 
both, endothelium and independent effects. Additionally, the relaxant effect induced by 
ROT in endothelium-denuded mesenteric rings pre-contracted with KCl 80mM was 
significantly rightward shifted only in LN (pD2=3.3±0.04; Emax=108,9±3.1; n=8), but not 
in LH rats (pD2=3.5±0.06; Emax=101.4±4.0; n=6). In rings pre-treated with KCl20mM, 
the effect induced by ROT was strongly rightward shifted in LN rats (pD2=2.97.±0.03; 
Emax=102,5±3.1; n=7), as well as in LH rats (pD2=3.4.±0.04; Emax=100,7±2.7; n=7). 
Furthermore, in depolarizing nominally without Ca2+ medium, ROT (10-4, 10-3 and 3x10-3 

M) antagonized CaCl
2-induced contractions in a concentration-dependent manner, in both LN 

and LH rats. Conclusion: Taken together, these data suggest that, at least in part, the 
hypotensive effect induced by ROT in LH and LN rats is probably due to a peripheral 
vasodilatation. They further suggest that in LH rats the mechanism of the 
vasorelaxation seems to involve a higher sensitivity to calcium influx, while the 
mechanism of action in LN rats seems to be mediated by potassium channels. 
Nevertheless, additional studies will be necessary to confirm this functional hypothesis 
and if ROT could be acting direct or indirectly. Supported by: CNPq and Capes  
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ANTI-ASTHMATIC POTENTIAL OF A D-GALACTOSE BINDING LECTIN FROM 
Synadenium carinatum LATEX 
Rogerio, A. P.1; Cardoso, C. R.2; Fontanari, C.3; Souza, M. A.4; Afonso-Cardoso, S. R.4; 
Silva, E. V. G.3; Koyama, N. S.3; Basei, F. L.1; Soares, E. G.5; Calixto, J. B.1; Stowell, S. 
R.6; Dias-Baruffi, M.3; Faccioli, L. H.3 - 1UFSC - Farmacologia; 2FMRP - USP - 
Imunologia; 3FCFRP - USP - DACTB; 4UFU - Imunoparasitologia - ICBIM; 5FMRP - 
USP - Patologia; 6Emory University School of Medicine - Biochemistry 
Introduction: Extracts from the plant Synadenium carinatum (Euphorbiaceae) latex 
are widely used in popular medicine to treat a great number of inflammatory disorders. 
In order to elucidate possible immunoregulatory activities of lectin isolated from S. 
carinatum latex (ScLL) we investigated the effects of ScLL administration in 
experimental murine allergic asthma. Methods: ScLL was purified from crude extract 
(prepared in water in the proportion 1:5, for 48 h at 4ºC) using a D-galactose 
immobilized agarose column. Female BALB/c mice, 15-20 g, were immunized on days 
0 and 7 by s.c. injection of 4 mg of ovalbumin (OVA) and 1.6 mg of aluminium 
hydroxide in 0.4 mL of saline followed by two intranasal challenges (days 14 and 21) 
with 10 mg of OVA in 50 mL of saline. To determine the therapeutic effects of the lectin 
in the murine model of asthma, animals were treated with differential doses of ScLL (2, 
1, 0.5 and 0.25 mg/kg, p.o.) or dexamethasone (1 mg/kg, s.c, positive control) from day 
20 to 22 (total of 3 doses) after the first immunization with OVA. The leukocyte counts 
in blood and bronchoalveolar lavage fluid (BALF), as well as the cytokine levels in 
BALF and lung homogenates were performed on samples obtained from sacrificed 
mice 24 h after the second OVA challenge. Moreover, the expression of IkBa in 
cytosolic fractions of lung was performed by western blot analysis. Results: Differential 
cell counts in blood and BALF of mice immunized and challenged with OVA revealed 
increase significant of neutrophils (NE), eosinophils (EO) and mononuclear cells (MO) 
counts when compared with control group. EO numbers in the blood of mice treated 
with ScLL at doses of 1 or 2 mg/kg or dexamethasone were, respectively, 68%, 78%, 
and 90% lower than mice immunized and challenged with OVA. In those same groups, 
MO numbers in blood were, respectively, 50%, 54%, and 83% lower than in immunized 
and challenged with OVA. Mice treated with ScLL at dose of 1 or 2 mg/kg or 
dexamethasone decreased EO (68%, 82% and 89%, respectively) and MO (53%, 56% 
and 53%) numbers in the BALF. Treatment with dexamethasone also reduced NE 
numbers (90%). The levels of IL-4 and IL-5 in BALF were significantly elevated at 24 h 
after OVA challenge. Similar to what was seen for cell recruitment, ScLL provoked 
inhibition of IL-4 and IL-5 release in BALF, reducing their levels by 72% and 83%, 
respectively, at the highest dose. Contrarily, ScLL administration at doses of 1 or 2 
mg/kg increased IFN-g (52% and 65%, respectively) and IL-10 (44% and 66%) levels 
in the lung homogenates. Importantly, dexamethasone administration reduced levels of 
IL-4 (92%) and IL-5 (89%) in BALF and increased IL-10 (92%) in lung homogenates. 
ScLL administration reduced IκBα degradation at doses of 1 and 2 mg/kg. Similar 
results were obtained following dexamethasone treatment. Conclusion: Our results 
are quite promising as they provide new perspectives on the therapeutic use of ScLL 
as an anti-inflammatory agent.  
 Supported by: CAPES and CNPq (Grant no. 472601/2004-0 and Grant no. 
480775/2004-4).  



09.036 
CONTRIBUIÇÃO DA CROTOXINA (CTX) NO EFEITO ANTIINFLAMATÓRIO DO 
VENENO DE SERPENTES Crotalus durissus terrificus (VCDT) 
Nunes, F. P. B.1; Lima, T. S.1; Zychar, B. C.1; Sampaio, S. C.1; Sousa-E-Silva, M. C. 
C.1 - 1Instituto Butantan - FisioPatologia 
Introdução: Recentemente, demonstramos que o VCdt apresenta efeito 
antiinflamatório prolongado inibindo o edema de pata e a migração de células para a 
cavidade peritoneal induzidos por carragenina (cg). O objetivo deste estudo foi 
investigar o efeito da ctx, principal componente do VCdt, sobre os seguintes 
parâmetros: desenvolvimento do edema de pata, migração celular para a cavidade 
peritoneal e interação leucócito-endotélio na microcirculação do músculo cremaster 
induzidos por carragenina (cg). Métodos: A ctx (0,89 mg/50 mL s.c.) ou salina (sal) 
(50mL) foram injetadas em camundongos Swiss, machos (18-22g) (n=6) 1h antes 
(pré-tratamento) ou após (pós-tratamento) a injeção de cg. O edema foi avaliado em 
diferentes intervalos de tempos utilizando-se o paquímetro. A migração celular foi 
avaliada 4 hs após a injeção i.p. de 200mL de cg (1,5mg/mL) ou sal. A contagem total 
de células foi realizada em Câmara de Neubauer e a diferencial em esfregaços 
sanguíneos corados pancromicamente. Em relação à interação leucócito endotélio da 
microcirculação do músculo cremaster, os leucócitos em estado de rolling, aderidos ao 
endotélio e migrados ao tecido extravascular foram contados por microscopia intravital 
1h após a injeção intraescrotal de 300µL de cg (1,5mg/1mL) ou salina. Resultados: O 
pré e pós-tratamento com ctx reduziu o edema, a migração celular para a cavidade 
peritoneal, e a interação leucócito-endotélio induzidos pela cg, quando comparados 
aos respectivos controles. A redução do edema foi observada em todos os tempos 
avaliados, porém foi maior em 72hs. Nesse tempo, a inibição foi de 33% (ctx+cg: 
18,77±1,49; sal+cg: 28,00±1,76; p<0,05) para o pré-tratamento com ctx e de 30% 
(cg+ctx: 22,52±1,49; sal+cg:28,00±1,76) para o pós-tratamento. Para a migração 
celular a inibição foi de 38% (ctx+cg: 0,89±,09; sal+cg:1,43±0,12; p<0,05) e de 34% 
(ctx+cg:0,85±0,06; sal+cg: 1,28±0,10; p<0,05) para o pré e pós tratamentos. Em 
relação à contagem diferencial, foi observado um decréscimo no número de 
polimorfonucleares de 72% (ctx+cg: 0,31±0,02; sal+cg:1,12±0,13; p<0,05) e de 40% 
(cg+ctx: 0,34±0,18; cg+sal: 0,56±0,06; p<0,05) para o pré e pós-tratamento, 
respectivamente. Na interação leucócito endotélio os animais pré ou pós-tratados 
apresentaram uma redução na adesão de 80% (ctx+ cg: 1,22±1,92; sal+cg:6,4±0,89; 
p<0,05) e de 36% (cg+ctx: 8.5±0.42; cg+sal: 13,4±0,74; p<0,05), e na migração celular 
de 77% (ctx+cg:1,2±1,09; sal+cg: 5,4±0,89; p<0,05) e 57% (cg+ctx: 2,2,±0,66; cg+sal: 
5,2±0,48; p<0,05), respectivamente. Conclusão: A crotoxina inibe o edema de pata, a 
migração celular e a interação leucócito endotélio na microcirculação do músculo 
cremaster, induzidos por cg, contribuindo dessa forma para o efeito antiinflamatório do 
VCdt. Apoio Financeiro: CNPq  



09.037 
HUMAN PLATELET ANTIAGGREGANT ACTIVITY OF ONCOCALYXONE A IS 
PARTIALLY DUE TO THE BLOCKADE OF THE GLYCOPROTEIN GP IBA 
Ferreira, M. A. D.1; Nascimento, N. R. F.2; Sousa, C. M.3; Pessoa, O. D. L.4; Lemos, T. 
G. L.4; Ventura, J. S.5; Schattner, M.6; Chudzinski-Tavassi, A. M.5 - 1UFC - Farmácia; 
2UECE - Medicina Veterinária; 3UECE - Ciências Fisiológicas; 4UFC - Química 
Orgânica e Inorgânica; 5Instituto Butantan - Toxinologia; 6Academia Nacional de 
Medicina da Argentina - Fisiologia e Farmacologia 
INTRODUCTION. Oncocalyxone A (OncoA) is an hydroquinone with reversible and 
concentration-dependent platelet antiaggregant activity. The present study was 
undertaken to further understand the mechanisms related to this pharmacological 
activity. METHODS. Oncocalyxone A was isolated from the ethanol extract of the 
heartwood of A. oncocalyx. The structure was unambiguously established by 
spectrometric techniques such as IR, MS and a combination of 1D and 2D NMR 
methods. Thus the structure was deduced as rel-8a-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-
methoxy-8ab-methyl-7,8,8a,9-tetrahydro-1,4 anthracenedione, which was named as 
oncocalyxone A (OncoA). Human platelets were obtained from volunteers donors and 
centrifuged to obtain platelet rich plasma (PRP). Samples (20 mL) of PRP (3 x 108 
platelets/mL) were incubated with 0.5 % DMSO in saline (control) or different 
concentrations of OncoA at 37° C during 5 min. Then, 3 mL samples were transferred 
to a polystyrene tube containing 40 mL of fetal bovine serum 10 % in phosphate buffer 
saline pH 7.4 and 2.5 mL of monoclonal antibody. The following antibodies were used: 
CD42b (anti-glycoprotein Iba from GP Ib/V/IX complex, von Willebrand factor receptor), 
CD41a (anti-glycoprotein IIb from GP IIbIIIa complex, fibrinogen receptor), CD62P 
(anti- P-selectin). Integrin a2b1, a collagen receptor was marked with CD49b (anti-a2-
subunity of a2b1) and CD29 (anti-b1-subunity of a2b1). After 30 min incubation at room 
temperature the reaction was stopped by addition of 300 mL 1 % p-formaldehyde and 
then flow cytometry was perfomed using a FCA Scan Becton-Dickison with CELL 
Quest package (Becton-Dickinson). RESULTS. Flow citometry studies revealed that 
OncoA does not interact with receptors for fibrinogen, collagen or P-selectin. 
Nevertheless, this compound decreased the binding of monoclonal antibodies to GP 
Iba, a glycoprotein that is related both to von Willebrand factor and to thrombin-induced 
platelet aggregation. In conclusion, this compound has antiaggregant activity that is 
associated to blockade of GP Iba glycoprotein. DISCUSSION. The glycoprotein 
complex Ib-V-IX is the receptor coupled to the adhesion of non-activated platelets to 
the von Willebrand factor. The GP Iba subunit is the most important in terms of mass 
and functional sites. The interference of OncoA in the binding of a specific monoclonal 
antibody to GP Iba, shown by flow citometry, explains the inhibition of ristocetin-
induced platelet aggregation induced by this compound. In addition, this receptor is 
also related to thrombin-induced platelet activaction and the interference of antibody 
specific binding promoted by OncoA clarify why OncoA is a potent inhibitor of thrombin-
induced platelet aggregation. Supported by: FUNCAP, CNPq, CAPES  



09.038 
VASORELAXANT EFFECT OF Pradosia huberi EXTRACT IN ISOLATED RAT 
MESENTERIC ARTERIES IS MEDIATED BY THE L-ARGININE/NO/SGC PATHWAY 
Medeiros, A. A. N.1; Medeiros, F. A.2; Queiroz, T. M.3; Araujo, I. G. A.4; Carvalho, E. 
M.5; Jatai, N. B.4; Rodrigues, K. G.4; Medeiros, I. A.6 - 1UFPB - Ciências da Saúde; 
2IEPA - Botânica; 3UFPB - Ciências Farmacêuticas; 4UFPB - LTF; 5UFPB - Tecnologia 
Farmacêutica - LTF; 6UFPB - Tecnologia Farmacêutica 
Introduction: A medicinal plant common in the Amazonian forest, Pradosia huberi 
Ducke, is popularly known as casca-doce and used against gastritis. Flavonoids from 
the steam bark were identified as 2,3-dihydromyricetin 3-a-L-rhamnoside, astilbin, 
engelitin and 2,3-dihydromyricetin (JACQUEMIN, Ann. Pharm. Fr., 43, 521, 1985), 
which presented pharmacological activities, including anti-inflammatory (KANBARA, 
Jpn. A2, JP, n. 06256194, 1994) and anti-oxidative effects (HARAGUOHI, Biosci. 
Biotchnol. Biochem., 60, 513, 1996). The aim of this study was to investigate the 
vasorelaxant effect induced by the Pradosia huberi ethanolic extract (EPH), in 
mesenteric arterial rings. Methods: Mesenteric rings (1-2 mm) were suspended by 
cotton threads for isometric tension recordings in Tyrode’s solution at 37ºC and gassed 
with a 95% O2 and 5% CO2, under resting tension of 0.75g. Results: EPH (1-100 
mg/mL) induced concentration-dependent relaxations of 10 mM phenylephrine (Phe)-
induced tone (EC50=17.14±2.99 mg/mL; Emax=87.84±2.93%, n=8). This relaxant effect 
was completely abolished after removal of the vascular endothelium and significantly 
attenuated by 100 mM L-NAME or 1 μM ODQ. However, EPH induced relaxant effect 
was not modified in presence of 1 nM atropine or 1 mM indomethacin. Interestingly, the 
blockade with 100 mM L-NAME was almost fully reversed after the addition of 3 mM L-
arginine. Furthermore, the relaxant effect induced by EPH in rings with intact 
endothelium pre-contracted with Phe, was significantly attenuated in the presence of 
20 mM KCl [Emax=31.9±3.6 %, n=5], or blocking of potassium channels, such as, 1mM 
TEA [at this concentration a large conductance potassium channel-(BKCa)-blocker; 
Emax=27.2±8.6%, n=6], 1mM 4-aminopiridine [voltage-activated K+ channels-(Kv) 
blocker); Emax=67.6±4.3%, n=5] or 10 mM glibenclamide [ATP-sensitive K+ channels-
(KATP) blocker; Emax= 65.9±13.9%, n=6], However, 1µM apamin [Emax=79.4±7.1%, n=6], 
a selective blocker of small conductance Ca2+-activated K+ channels, did not alter the 
relaxation induced by EPH. Conclusion: These results suggest that EPH induces a 
marked endothelium dependent vasorelaxant effect, which neither involves endothelial 
muscarinic receptor activation nor PGI2 production, but it seems to be strongly 
mediated by the L-arginine-NO-sGC pathway and consequent potassium (at least 
BKca

2+, KV and KATP-sensitive) channels activation. Nevertheless, if the effects on 
potassium channels are directly induced by NO or by increasing of cGMP levels 
remains to be elucidated and deserves further studies. Supported by: 
CNPq/LTF/UFPB/IEPA.  



09.039 
EFEITO FLOGÍSTICO DA FRAÇÃO CLOROFÓRMICA DA SEIVA ELABORADA DE 
Euphorbia milii EM MODELO DE INFLAMAÇÃO EM ORELHA DE RATOS 
Souza, F. A.1; Almeida, V. P.2; Souza, P. G.2; Malpezzi-Marinho, E. L. A.2; Marinho, E. 
A. V.3 - 1UBC - Farmácia; 2UBC - Ciências da Saúde; 3UBC / UNIFESP - EPM - 
Ciências da Saúde / Farmacologia 
Objetivos: A inflamação é uma resposta tecidual induzida por injúria caracterizada por 
edema, dor, rubor e calor. Seu estudo é de grande importância e é baseado na 
indução do fenômeno por agentes irritantes (flogísticos). A partir de então são 
utilizados agentes antiinflamatórios que promovam a atenuação da sintomatologia da 
inflamação. O objetivo deste trabalho foi verificar a ação irritante da fração 
clorofórmica da seiva elaborada de E. milii em modelo de inflamação em orelhas de 
ratos. Métodos e Resultados: A seiva elaborada de E. milii, que foi obtida a partir da 
poda da região superior das plantas, foi coletada em vidros e levada ao laboratório da 
Universidade Braz Cubas. A seiva então foi colocada em funis de separação 
(±70mL/funil) onde o clorofórmio foi adicionado na mesma proporção. Os funis foram 
agitados suavemente e esperou-se cerca de 1h para a separação das fases. Após 
este período, foi coletada a fração clorofórmica, que foi colocada em tubos de ensaio 
previamente numerados e pesados. Os tubos contendo a fração clorofórmica foram 
mantidos em estufa a 40oC por 2 dias. O clorofórmio secou restando um material com 
consistência de resina dentro dos tubos que foram novamente pesados para calcular o 
peso do material. A partir do peso de cada tubo, o material foi ressuspendido em 
clorofórmio para obtenção de uma solução mãe de onde foram feitas diluições para 
obtenção das concentrações a serem aplicadas nas orelhas dos animais. Para o teste 
foram utilizados ratos Wistar (250-350g) do biotério da Universidade Braz Cubas 
mantidos com ração e água ad libitum. Os animais foram divididos em grupos (N=5) 
recebendo as concentrações do extrato clorofórmico de E. milii (ECEm) diluídas em 
50mL de clorofórmio nas orelhas direitas e suas orelhas esquerdas foram utilizadas 
como controle recebendo o mesmo volume do solvente. Cinco horas após a aplicação 
do extrato, os animais foram sacrificados, suas orelhas foram retiradas e discos de 
7mm foram cortados com o auxílio de um vazador metálico. Para análise da 
inflamação, os discos foram fotografados para avaliação clínica, pesados em balança 
analítica e medidos em sua espessura com o auxílio de um paquímetro (ambos para 
determinação do edema). Verificou-se que as orelhas tratadas com o ECEm (0,1; 1; 3; 
10 e 30mg/orelha) apresentaram um aumento significativo do peso (em mg) das 
orelhas (39,8±3,5; 53,9±3,4; 45,2±3,6; 45,9±2,7 e 39,1±3,6 respectivamente para as 
doses de 0,1; 1; 3, 10 e 30mg/orelha) quando comparadas às orelhas esquerdas 
(controle 29,8±0,8). Verificou-se ainda que a espessura (mm) das orelhas também 
apresentou um aumento significativo nos grupos tratados com o ECEm (0,68±0,06; 
0,80±0,05; 0,67±0,02 e 0,66±0,02 respectivamente para as concentrações de 0,1; 1; 3 
e 10mg/orelha) quando comparado ao grupo controle (0,46±0,01). O grupo tratado 
com a dose de 30mg/kg não apresentou diferença significativa em sua espessura 
quando comparado ao grupo controle. Clinicamente, observou-se que os grupos 
tratados com o ECEm, em todas as doses, apresentavam um eritema na maioria dos 
discos, apresentando um estado de flogose significativo quando comparado às orelhas 
controle que não apresentavam as mesmas características. Conclusão: Os resultados 
observados indicam que o uso do ECEm como agente irritante, nas doses utilizadas 
(especialmente 1mg/orelha), é eficaz no modelo para o estudo de inflamação tópica 
em orelha.  



09.040 
EFEITO HIPOTENSOR DE FRAÇÕES DA Maytenus ilicifolia MART. EX REISSEK 
(ESPINHEIRA SANTA) EM RATOS NORMOTENSOS. 
Crestani, S.1; Rattmann, Y. D.1; Soares, K. C. N.1; Cipriani, T. R.2; Iacomini, M.2; da 
Silva-Santos, J. E.3; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFPR - Bioquímica; 
3UNIVILLE - Farmácia 
Introdução: A Espinheira Santa é rica em compostos polifenólicos que são descritos 
como promotores de efeitos cardiovasculares benéficos no homem. Objetivos: Avaliar 
os efeitos sobre a pressão arterial (em ratos wistar normotensos) do sobrenadante 
etanólico da infusão (SEI); do sobrenadante etanólico da extração aquosa (SEEA) e 
de outras frações da M. ilicifolia. Material e métodos: Ratos Wistar machos (n de 4 a 
6) foram anestesiados com cetamina (100mg/kg) e xilazina (20mg/kg) via 
intramuscular para a canulação da veia femoral (polietileno PE10) para administração 
das drogas e substâncias do estudo e da artéria carótida (polietileno PE 20), para 
mensuração contínua da pressão arterial. Os resultados foram expressos como a 
média ± o EPM. Resultados: A administração de 0,3 ml de salina e do SEI na dose de 
5 mg/Kg por via intravenosa (i.v.), reduziu a pressão arterial média (PAM) em 4,8±1,0 
e 5,9±1,6 mmHg. As doses de 10, 20 e 30 mg/kg do SEI reduziram os níveis 
pressóricos em 18,4±1,4; 21,5±2,1 e 22,1±2,8 mmHg respectivamente. O SEEA nas 
doses de 5, 10, 20 e 30 mg/kg (i.v.) promoveu redução da PAM em 5,8±1,6; 18,4±1,4; 
24,7±3,8 e 61,4±7,8 mmHg respectivamente. O SEEA, na dose de 30 mg/kg i.p 
administrado 30 minutos (min) antes da cirurgia, manteve a PAM em 113,9±3,9 no 
controle; em 107,9±4,4 após 10 min; e em 96,8±1,9 mmHg após 25 min da cirurgia. As 
demais frações semi-purificadas da M. ilicifolia (aquosa, fração clorofórmica, fração 
butanólica e acetato de etila) na dose de 10 mg/kg (i.v.), produziram redução da PAM 
respectivamente de 20,6±2,4; 21,9±3,8; 23,7±4,5 e 17,9±5,3 mmHg. A fenilefrina 
(simpatomimético de ação direta que atua sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos) na 
dose de 1, 3, 10 e 30 nmol/Kg, aumentou a PAM do grupo controle em 42,1±8,5; 
34,2±5,2; 53,7±9,0 e 72,4±1,3 mmHg, e, no grupo de animais que receberam SEEA 
(30mg/Kg i.p) 30 min. antes da cirurgia, as mesmas doses de fenilefrina provocaram 
um aumento da PAM de 28,9±2,5; 28,9±2,5; 42,4±1,5 e e 68,4±2,2 mmHg, 
respectivamente. A ACh provocou redução de 44,5±6,5 e 9,2±4,9 mmHg na ausência 
e na presença da atropina, respectivamente. O SEEA (30mg/kg) provocou hipotensão 
semelhante na presença (40,9±3,2 mmHg) e na ausência de atropina,1mg/ kg via i.p. 
(32,2±4,7 mmHg). Discussão e Conclusões : A hipotensão promovida pelo SEEA e 
pelo SEI foram reversíveis sugerindo um efeito seletivo e não decorrente de lesão 
tissular ou dano neuronal. Apesar do efeito do SEEA ser menor quando administrado 
pela via intraperitoneal, este efeito foi mantido por mais tempo. Como a hipotensão 
induzida pelo SEEA não foi alterada após o bloqueio dos receptores alfa-1 
adrenérgicos (fenilifrina), nem após o bloqueio dos receptores múscarinicos (atropina) 
o mecanismo de ação responsável pelo efeito hipotensor do SEEA pode estar 
envolvendo vias do sistema nervoso central e/ou óxido nítrico (NO). 



09.041 
PARTICIPAÇÃO DOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS NA ATIVIDADE 
VASORRELAXANTE E HIPOTENSORA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS 
FOLHAS DA Dicksonia selowiana HOOK (DICKSONIACEAE) EM RATOS. 
Rattmann, Y. D.1; Crestani, S.1; Lapa, F. R.1; Silva, E. M.1; Miguel, O. G.2; da Silva-
Santos, J. E.3; Marques, M. C. A.1; Santos, A. R. S.4 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFPR - 
Farmácia; 3UFPA - Farmacologia; 4UFSC - Ciências Fisiológicas 
Introdução: A D. selowiana (xaxim) é uma planta nativa da América do Sul utilizada 
pelos indígenas no tratamento de parasitoses e asma. Devido a sua utilização para a 
confecção de vasos ornamentais, encontra-se atualmente em extinção. São raros os 
estudos com esta planta e não foram encontrados na literatura relatos do seu uso para 
o tratamento de doenças cardiovasculares. Entretanto, identificamos um potente efeito 
vasorrelaxante e hipotensor induzido pelo extrato hidroalcoólico (EH) das folhas da D. 
selowiana. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar machos (250 – 300 g). Para os 
experimentos in vitro, os ratos foram mortos, a aorta removida, limpa e seccionada em 
anéis de 4 mm. Estes anéis foram mantidos em solução de Krebs, a 37 °C, aerada 
com carbogênio sob tensão de 1 g para registro do tônus vascular. Nos experimentos 
in vivo, ratos Wistar normotensos foram anestesiados com cetamina (100 mg/Kg, i.m.) 
e xilazina (20 mg/Kg i.m.). Em seguida, submetidos a uma cirurgia de introdução dos 
catéteres de polietileno (PE 10) na veia femoral, para administração do extrato 
perfeitamente solubilizado, e na artéria carótida, para o registro da pressão arterial 
média. Ambos registros foram obtidos em um sistema computadorizado. Resultados: 
O EH (3 a 50 μg/ml) promoveu relaxamento dependente da concentração em anéis de 
aorta com endotélio vascular e previamente contraídos por fenilefrina (1 μM), com 
CE50= 25,3 (17,5 - 33,1) µg/ml e Emax = 92±3%. O efeito vasorrelaxante do EH foi 
inibido na ausência do endotélio, pela incubação do L-NAME (10 μM), ODQ (10 μM), 
TEA (10 mM), caribdotoxina (0,1 μM) e atropina (1 μM), e em menor proporção pela 
indometacina (10 μM), pelo KT 5720 (1 μM) e apamina (0,1 μM). A pré-incubação com 
a glibenclamida (10 μM), 4-aminopiridina (1 mM) ou pirilamina (10 μM) não interferiu 
no efeito do EH (n= 6 - 10). O EH 10, 20 e 40 mg/Kg reduziu a pressão arterial média 
dos ratos anestesiados de forma dependente da dose. As reduções em mmHg 
corresponderam respectivamente a 14,4±3,3; 30,4±2,7 e 47,8±3,5. A hipotensão não 
foi modificada após o tratamento com pirilamina (10 mg/Kg, i.v.), mas foi inibida em 
80% após o tratamento com atropina (2 mg/Kg, i.v.). No estudo fitoquímico do HE 
foram identificados diversos compostos fenólicos, os quais podem estar envolvidos no 
efeito vasorrelaxante e hipotensor deste extrato. Discussão: Os nossos dados 
mostram que a D. selowiana apresenta importante efeito vasorrelaxante e hipotensor 
em ratos. O mecanismo de ação não está completamente esclarecido, contudo, neste 
estudo foi demonstrado que o EH induz relaxamento vascular dependente dos 
mediadores endoteliais, principalmente da via óxido-nítrico/guanilato ciclase e 
conseqüente ativação de canais de K+ sensíveis ao Ca+2 de média e larga 
condutância. Essa via de sinalização é iniciada provavelmente pela ativação de 
receptores M3 muscarínicos, mas não envolve a ação sobre receptores H1 
histaminérgicos. Apoio financeiro: CNPq, CAPES, FAPESC.  



09.042 
EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DOS FRUTOS DE Bertholletia excelsa 
(CASTANHA DO PARÁ) EM FLOGOSE INDUZIDA POR AGENTE IRRITANTE EM 
ORELHA DE CAMUNDONGOS 
Almeida, V. P.1; Souza, F. A.2; Souza, P. G.1; Marinho, E. A. V.3; Malpezzi-Marinho, E. 
L. A.1 - 1UBC - Ciências da Saúde; 2UBC - Farmácia; 3UBC / UNIFESP - EPM - 
Ciências da Saúde / Farmacologia 
Objetivos: A grande biodiversidade, associada à vasta cultura popular, faz o uso de 
plantas medicinais e fitoterápicos na região Norte do Brasil muito comum. A 
inflamação é uma resposta tecidual induzida por injúria caracterizada por edema, dor, 
rubor e calor e busca-se compostos que amenizem seus sintomas. É muito comum o 
uso de plantas com atividade antiinflamatória na cultura popular. O extrato aquoso do 
fruto de Bertholletia excelsa (castanheira do Pará) é utilizado pela população quando 
pessoas apresentam alguma debilidade fisiológica (anemia, desnutrição). O objetivo 
deste trabalho foi verificar a ação antiinflamatória preventiva do extrato aquoso do fruto 
de B. excelsa (EFBe). Métodos e Resultados: Foram obtidos frutos de B. excelsa 
(semelhantes a cocos) conhecidos como “ouriços” pela população de Belém, PA, os 
quais foram abertos em sua região superior, por onde foram retiradas as castanhas. 
Os ouriços foram cheios de água que ficou dentro dos mesmos por cinco dias. Obteve-
se então um extrato aquoso de cor vermelho-amarronzado que foi filtrado e seco por 
liofilização. Para o teste foram utilizados camundongos Swiss 25-30g do biotério da 
Universidade Braz Cubas com alimentação e água ad libitum. Os animais foram 
divididos em grupos (N=7) que receberam diferentes tratamentos. Os animais controle 
receberam salina (0,9%) e os grupos tratados receberam EFBe em diferentes doses 
(1, 3, 10, 30 e 100mg/kg) ip, 20 minutos antes de ser induzida a inflamação. A 
inflamação foi induzida através da fração clorofórmica resultado da partição da seiva 
elaborada de E. milii (coroa de cristo). Foi aplicado 3mg do agente irritante na face 
interna da orelha direita de cada camundongo diluído em 30mL de clorofórmio. A 
orelha contralateral de todos os animais recebeu clorofórmio, sendo utilizado como 
controle. Cinco horas depois de induzido o processo inflamatório, os animais foram 
sacrificados, suas orelhas foram retiradas e com um punção metálico foi retirado um 
disco de 6mm de diâmetro que foi fotografado e imediatamente pesado em balança 
analítica de precisão. Através de ANOVA seguido de Tukey, verificou-se que os discos 
das orelhas que receberam o agente irritante dos animais do grupo salina 
apresentaram um peso (mg) significativamente superior (18,8±1,4 = +84%) quando 
comparado às orelhas esquerdas dos mesmos animais (10,2±0,2) (p<0,05). Os 
animais tratados com 1mg/kg do EFBe apresentaram redução (15,9±1,6) pouco 
significativa quando comprados aos animais do grupo inflamado (p>0,05). Já os 
animais dos grupos tratados com 3mg/kg (13,5±1,8 redução de 62% em relação ao 
inflamado), 10mg/kg (12,7±0,9 redução de 71% em relação ao inflamado), 30mg/kg 
(11,2±0,8 redução de 88% em relação ao inflamado) e 100mg/kg (11,0±0,5 redução de 
91% em relação ao inflamado) apresentaram redução significativa quando comparado 
ao grupo inflamado (p<0,05). As orelhas direitas dos grupos tratados com as doses de 
30mg/kg e 100mg/kg, não apresentaram diferença estatisticamente significativa 
quando comparado com as orelhas esquerdas (não inflamadas) dos animais do grupo 
salina (p>0,05). Conclusão: Os resultados observados indicam que o EFBe, nas 
doses e via de administração utilizados apresentaram atividade antiinflamatória 
preventiva promovendo redução significativa do processo inflamatório induzido por 
agente irritante.  



09.043 
AVALIAÇÃO DA PL500 VM CAP NA RESPOSTA HEMATOPOÉTICA EM 
CAMUNDONGOS INFECTADOS COM Listeria monocytogenes 
Perhs, S. M. C.1; Queiroz, M. L. S.1 - 1UNICAMP - Farmacologia / HEMOCENTRO 
INTRODUÇÃO: Relatos da literatura têm demonstrado várias propriedades biológicas 
da própolis, dentre as quais atividade antioxidante, antiviral, antimicrobiana (ORSI, 
R.O., et al. Int Immunoph, 5:359, 2005), antiinflamatória e imunomoduladora 
(ANSORGE, S., et al. Z. Naturforsch., 58c:580, 2003). Diante disso, o objetivo deste 
estudo foi investigar os efeitos da PL500VMCAP, um produto derivado da própolis, na 
resposta hematopoética de camundongos infectados com Listeria monocytogenes 
(LM), assim como a proteção deste frente a uma dose letal desta bactéria. MÉTODOS: 
Para a avaliação do crescimento e diferenciação de células progenitoras utilizamos a 
técnica de cultura clonal em meio semi-sólido de precursores da medula óssea e baço 
para granulócitos e macrófagos (CFU-GM). Foram utilizados camundongos Balb/c 
(n=6) pré-tratados com as doses de 100, 200 e 400μL de PL500VMCAP/dia durante 
10 dias anteriores a inoculação intraperitoneal com dose sub-letal de LM (1,5x104). Os 
animais foram sacrificados 24, 48 e 72 horas após a infecção. Foram avaliados 
também Os efeitos da PL500VMCAP na resistência dos animais após inoculação letal 
da bactéria (1,5X106) em camundongos Balb/c (machos, 6-8 semanas, n=10) pré-
tratados por via oral (gavagem) durante 10 dias com 50, 100, 200, 400 e 600μL do 
produto/dia. Os experimentos com animais estão de acordo com o protocolo nº 965-1 
da Comissão de Ética na Experimentação Animal (IB-UNICAMP). RESULTADOS: A 
infecção primária causada pela LM levou a uma diminuição do número de CFU-GM na 
medula óssea (8,17±2,6) após a infecção em comparação aos animais controles 
(18,27±3,6 P<0,05). Conseqüentemente, houve uma massiva migração dos 
progenitores para o baço (66,75±1,4) em relação ao controle (10,2±2,4 P<0,001). O 
pré-tratamento com 100μL de PL500VMCAP/dia demonstrou uma reversão da 
mielossupressão (22,96±5,8 P<0,001) e da hematopoese extramedular (36,35±13,7 
P<0,01). Após 30 dias, observamos que a dose de 100μL/dia apresentou uma 
sobrevida de 20% em relação aos animais somente infectados (P<0,05). 
DISCUSSÃO: Os granulócitos e macrófagos são vitais para a defesa contra infecções 
bacterianas. Estas células são derivadas dos progenitores pluripotenciais 
hematopoéticos da medula óssea (CFCs – células formadoras de colônias) (CHEERS, 
C., et al. Infect Immun 45(1): 180, 1984; METCALF, D., Bioch. Pharmacother 55:75, 
2001). O crescimento destas colônias é um indicador das alterações hematopoéticas 
que ocorrem durante uma infecção, em particular com uma bactéria intracelular 
facultativa como a Listeria monocytogenes (CHEERS, C., et al. Infect Immun 45(1): 
180, 1984). Evidências comprovam que um maior número de CFU-GM na medula e 
baço de animais normais, favoreça sua sobrevivência (WING, E.J., et al. Infect Immun 
49(2):325, 1985; CHEERS, C., et al. Infect Immun 45(1): 180, 1984). O mecanismo 
exato pelo qual a PL500VMCAP aumenta a sobrevida dos animais infectados com LM 
ainda não foi totalmente esclarecido, mas podemos sugerir, que pelo menos em parte 
é devido a prevenção da mielosupressão e hematopoese extramedular causada pela 
infecção. Estes resultados são encorajadores e novos estudos encontram-se em 
andamento para a investigação de seus possíveis mecanismos de ação. Apoio 
Financeiro: CNPq  



09.044 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DO FALSO-BOLDO 
(Plectrantus barbatus) E DO BOLDO DO CHILE (Peumus boldus) 
Reis, S.1; Oliveira de Melo, J.1; Dantas, J. A.1; Caparroz-Assef, S. M.1; Bersani-Amado, 
C. A.1; Cuman, R. K. N.1 - 1UEM - Farmácia e Farmacologia 
Introdução: Produtos naturais com potencial antioxidante tem sido estudados por sua 
participação no controle de diversas doenças. Muitas são as espécies de plantas 
utilizadas para este fim, dentre elas a Plectranthus barbatus e Peumus boldus, 
conhecidas popularmente como "falso-boldo" e “boldo do Chile” respectivamente. 
Estes vegetais são amplamente usados na medicina popular para o tratamento de 
desordens hepáticas e hepatobiliares. No entanto, não há trabalhos que comprovem 
estas aplicações nem o mecanismo envolvido nesses processos. Entretanto, nestas 
patologias é conhecida a participação de radicais livres. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a atividade antioxidante dos extratos etanólicos de Plectranthus barbatus e 
Peumus boldus. Métodos: Folhas secas e moídas do P. barbatus e do P. boldus 
foram extraídas com etanol a 95 % (extrator Soxhlet). A atividade antioxidante in vitro 
foi avaliada através dos métodos do DPPH· e do método da formação do complexo 
fosfomolibdênio. Resultados: Os dados obtidos indicam que os extratos testados 
apresentam atividade antioxidante in vitro. No método do DPPH· o extrato que 
demonstrou maior atividade foi o do P. boldus (EC50 = 10.09±2.15 mg/mL) que 
apresentou atividade semelhante a do ácido ascórbico, utilizado como droga padrão 
(EC50 = 7.10±1.25 mg/mL) e maior atividade antioxidante em relação ao extrato do P. 
barbatus (45.28±1.75 mg/mL). No método da formação do complexo fosfomolibdênio, 
observou-se que os dois extratos possuem diferentes graus de atividade antioxidante. 
O ácido ascórbico (200µg/mL) apresentou uma absorbância de 1.086 que foi 
considerada equivalente a 100% de atividade antioxidante. O extrato do P. boldus foi o 
que apresentou um potencial antioxidante mais próximo do ácido ascórbico (73,86%) 
enquanto que o P. barbatus apresentou apenas 18,8 % da atividade do ácido 
ascórbico. Discussão : Os resultados indicam que os extratos avaliados apresentam 
atividade antioxidante. Entretanto, esta atividade mostrou-se mais pronunciada no P. 
boldus (boldo do Chile) que no P. barbatus (falso-boldo). Apoio Financeiro: 
CAPES/PROAP, FADEC.  



09.045 
HUMAN PLATELET ANTIAGGREGANT ACTIVITY OF ONCOCALYXONE A IS 
MEDIATED BY CGMP 
Ferreira, M. A. D.1; Nascimento, N. R. F.2; Sousa, C. M.3; Pessoa, O. D. L.4; Pessoa, O. 
D. L.4; Lemos, T. G. L.4; Schattner, M.5; Chudzinski-Tavassi, A. M.6; Ventura, J. S.6 - 
1UFC - Farmácia; 2UECE - Medicina Veterinária; 3UECE - Ciências Fisiológicas; 4UFC - 
Química Orgânica e Inorgânica; 5Academia Nacional de Medicina da Argentina - 
Fisiologia e Farmacologia; 6Instituto Butantan - Bioquímica 
INTRODUCTION. Oncocalyxone A (OncoA) is an hydroquinone with reversible and 
concentration-dependent platelet antiaggregant activity. The present study was 
undertaken to further understand the mechanisms related to this pharmacological 
activity. METHODS. Oncocalyxone A was isolated from the ethanol extract of the 
heartwood of A. oncocalyx. The structure was established by spectrometric techniques 
such as IR, MS and a combination of 1D and 2D NMR methods. Thus the structure 
was deduced as rel-8a-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methoxy-8ab-methyl-7,8,8a,9-
tetrahydro-1,4 anthracenedione, which was named as oncocalyxone A (OncoA). 
Human platelet aggregation was measured by the turbidimetric method. OncoA (32 to 
256 mM) was probed against several platelet activators, such as adenosine 
diphosphate (ADP), collagen, arachidonic acid (AA), ristocetin and thrombin. The 
antiaggregant activity of OncoA was compared to that obtained by using sodium 
nitroprusside (SNP) regarding to inhibition by 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-
one (ODQ) or potentiation by sildenafil. The levels of nitrate were determined by 
chemiluminescence and cAMP or cGMP levels were determined by immunoassay. 
RESULTS. The quinone completely inhibited platelet aggregation with calculated 
median inhibitory concentration (IC50) of 122.4 mM for ADP, 160.9 mM for collagen, 
158.6 mM for AA, 168.5 mM for ristocetin and 85.1 mM for thrombin. The inhibitory 
response for collagen was not altered when platelets were obtained from blood of 
aspirin-taking volunteers. While the inhibition of ADP-induced platelet aggregation by 
80 mM sodium nitroprusside (SNP) was blocked by 82 % in the presence of 10 mM 
ODQ (SNP - 87.2±1.6 % vs. SNP + ODQ - 15.7±2.4 %; p < 0.001, n = 6), OncoA-
mediated inhibition was not affected (OncoA - 90.6±2.0 % vs. OncoA + ODQ - 98.6±0.3 
%; p > 0.05, n = 6). OncoA or sildenafil used in concentrations that alone were not able 
to induce significant inhibition of platelet aggregation, (i.e., 12.7±3.8% and 7.8±2.6% 
inhibition, respectively) were both able to potentiate SNP-induced antiaggregant 
activity. The inhibitory effect of SNP associated with sildenafil was 52.1±3.1 % 
(p<0.001 vs. SNP alone), and 85±8.2 % (p<0.01 vs. SNP alone) when SNP was 
associated with OncoA. The levels of nitrate or cAMP were not altered by OncoA while 
cGMP levels were increased by OncoA in resting (13.8±1.6 to 165±20.2 pmol/2x10-8 
platelets) or ADP-activated (15±2.1 tyo 159±23 pmol/2x10-8 platelets) platelets by 
approximately 12-fold. DISCUSSION. OncoA inhibits platelet aggregation and ATP 
release induced by several agonists. This effetc is neither dependent on NO release 
nor on cAMP increased levels. This compound increases platelet cGMP levels and 
potentiates SNP antiplatelet activity and therefore its effects might be dependent on a 
sinergic mechanism including increased production and reduced degradation of cGMP. 
Supported by: FUNCAP, CAPES, CNPq  



09.046 
ESTUDOS PRELIMINARES DA ATIVIDADE IMUNOMODULADORA DO EUGENOL, 
ÓLEO ESSENCIAL DO CRAVO-DA-ÍNDIA (Syzygium aromaticum) 
Carrasco, F. R.1; Schmidt, G.1; Bersani-Amado, C. A.1; Cuman, R. K. N.1 - 1UEM - 
Farmácia e Farmacologia 
Introdução: O eugenol é o principal constituinte do óleo essencial do cravo-da-índia 
(Syzygium aromaticum). Foram descritas diversas atividades biológicas para esta 
substância, dentre elas: antioxidante, antiinflamatória, antinociceptiva, anestésica, 
antimicrobiana e outras. Objetivo: Avaliar o efeito do eugenol como agente 
imunomodulador em modelos experimentais de imunidade celular e humoral. 
Métodos: Foram utilizados camundongos da linhagem Swiss (25-35g). Após a coleta 
de amostra de sangue da cauda dos animais para determinação da leucometria basal, 
os animais foram imunizados com 0,1 mL de suspensão de hemácias de carneiro (i.p) 
contendo 1x108 células, como antígeno. Os animais foram tratados por 7 dias com: 
eugenol (E)(100, 200 e 400 mg/Kg/dia, v.o), levamisol (Leva)(50mg/Kg/dia, v.o) e 
timomodulina (Timo)(2 mg/Kg/dia, v.o). Os animais do grupo controle (C) foram 
tratados com água. O levamisol e a timomodulina foram utilizadas como controle 
positivo da atividade imunomoduladora. No dia seguinte após o tratamento, foram 
coletadas amostras de sangue para a determinação da leucometria final e dos títulos 
de anticorpos contra hemácias de carneiro. A atividade imunomoduladora foi 
investigada através da determinação do aumento de leucócitos circulantes (imunidade 
celular) e dos títulos de anticorpos produzidos por reação de hemaglutinação em 
microplacas (imunidade humoral). Resultados: Houve aumento significativo do 
número de leucócitos totais (LT) após a imunização e tratamento dos animais (C: 34%; 
Leva: 99%; Timo: 14%; E100: 72%; E200: 114%; E400: 158%). O tratamento com 
eugenol promoveu aumento significativo de leucócitos totais semelhante ao observado 
nos animais tratados com o levamisol e diferentemente dos animais tratados com a 
timomodulina (LT Inicial: C: 5350±186; Leva: 5367±473; Timo: 4617±339; E100: 
5125±264; E200: 4275±304; E400: 4383±429; LT final: C: 7142±307; Leva: 
10608±820**; Timo: 5317±542; E100: 8858±660*; E200: 9150±807*; E400: 
11258±1033**; *p<0,05; **p<0,005). Não foram observadas diferenças significativas 
nos títulos de anticorpos entre os grupos avaliados. Discussão: Os dados sugerem 
que o tratamento com eugenol apesar de aumentar a mobilização leucocitária, não 
promoveu aumento dos níveis de anticorpos, sugerindo que este óleo essencial 
apresenta uma provável ação sobre a imunidade celular e não sobre a humoral. Novos 
experimentos devem ser realizados para comprovar a atividade imunomoduladora do 
eugenol.  



09.047 
MECANISMOS ENVOLVIDOS NA ATIVAÇÃO DA VIA NO-GMPC NO EFEITO 
VASORELAXANTE DA FRAÇÃO RICA EM PROANTOCIANIDINAS (FRP) DE 
Croton celtidifolius SOBRE AORTA TORÁCICA (AT) DE RATOS. 
Dalbo, S.1; Goulart, S.1; Horst, H.2; Pizzolatti, M. G.2; Ribeiro-Do-Valle, R. M.2 - 1UFSC 
- Farmacologia; 2UFSC - Química 
INTRODUÇÃO: Croton celtidifolius é quimicamente caracterizada pela presença de 
proantocianidinas, as quais apresentam importantes atividades biológicas. Em estudos 
anteriores, verificamos a atividade vasorelaxante da FRP em AT de ratos e 
observamos a participação do endotélio funcional e da enzima NO sintase neste efeito. 
A atividade da enzima NO sintase pode ser regulada de várias maneiras, desde sua 
expressão e transcrição até sua ativação propriamente dita. Esses mecanismos 
incluem a fosforilação da enzima e aumento dos níveis de cálcio intracelular. O 
objetivo deste trabalho é investigar a importância no cálcio extracelular na ativação da 
enzima NO sintase, bem como identificar os mecanismos envolvidos neste processo. 
MÉTODOS: Foram utilizados ratos wistar machos pesando entre 250 à 300g. Anéis de 
AT foram isolados e transferidos para cubas de vidro (5 mL) contendo solução de 
Krebs-Henseleit e conectados a transdutores de tensão. Após estabilização, os vasos 
foram pré-contraídos com fenilefrina (Phe; 1mM) e para realização do teste do 
endotélio (Ach; 1uM). Preparações com relaxamento igual ou superior a 75% foram 
consideradas com endotélio integro. Após o teste do endotélio, o órgão foi novamente 
pré-contraído com Phorbol-12,13-dibutirato (PDBu; 10 -20 nM) e foram realizadas 
CCRc à FRP (0,1 - 300 μg/ml) na presença e ausência de cálcio. Também foram 
realizadas CCRc à FRP em anéis pré-contraídos com PDBu na presença de um 
bloqueador do influxo de cálcio (lantânio; 100mM), na presença de um agente sulfidril-
alquilante (N-Etillmaleimida; 10mM) e de um inibidor da Fosfolipase C (Neomicina; 
1mM). Em outro grupo de experimentos, foram realizadas CCRc à FRP em anéis pré-
contraídos com Phe na presença de inibidores da fosfolipase A2 (Quinacrina; 10mM e 
ONO-RS-082; 1mM), de um inibidor da proteína kinase C (GF109203; 5mM) e de um 
inibidor da tirosina kinase (genisteína; 1mM). Foram realizadas CCRc à FRP em anéis 
pré-incubados por 12 horas com toxina pertussis (600ng/mL). RESULTADOS: Em 
anéis de AT, A ausência do cálcio no meio extracelular e a presença de um 
bloqueador do influxo de cálcio reduziram significativamento o efeito vasorelaxante da 
FRP (R max: 7,8±3,3 e 26,1±7,6, respectivamente; valor de R max do controle = 
56,8±5,2). A presença do agente sulfidril-alquilante e do inibidor da Fosfolipase C 
também foram capazes de reduzir significativamente o efeito vasodilatador da FRP 
(12,7±3,1 e 37,2±3,69, respectivamente). Em anéis contraídos com Phe, a FRP 
também apresenta efeito vasorelaxante (62,5±4,63), que não é alterado pela presença 
dos inibidores da fosfolipase A2, Quinacrina e ONO-RS-082 (73,8±9,4 e 52±3,6 
respectivamente), pelo inibidor da proteína kinase C (86,0±3,0) e pelo inibidor da 
tirosina kinase (85,5±3,6). A presença de toxina pertussis também não alterou o efeito 
vasorelaxante da FRP (66,1±5,5). Os resultados foram apresentados como 
média±EPM dos relaxamentos máximos (R max) de cada grupo de 6 - 8 experimentos. 
DISCUSSÃO: Resultados anteriores sugerem que o efeito vasorelaxante da FRP é 
dependente da via NO-GMPc e o presente estudo sugere que a fração induz o influxo 
de cálcio na célula endotelial. O influxo de cálcio estaria relacionado principalmente 
com a ativação da fosfolipase C, e possibilitaria a ativação da enzima NO sintase 
endotelial. Apoio financeiro: CNPq e FAPESC  



09.048 
ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-ALLERGIC ACTIVITIES OF NATURAL 
TETRANORTRITERPENOIDS ISOLATED FROM Carapa guianensis 
Ferraris, F. K.1; da Hora Figueiredo, I.1; Machado, S. C. C.1; Oliveira, R.2; Figueiredo, 
M. R.2; Penido, C.1; Henriques, M. G.1 - 1Far-Manguinhos - FIOCRUZ - Farmacologia 
Aplicada; 2Far-Manguinhos - FIOCRUZ - Química de Produtos Naturais 
OBJECTIVE: Fraction of tetranortriterpenoid compounds (TNTP) isolated from Carapa 
guianensis Aublet have been described by us as the bioactive compounds of such 
species (Penido, C. et al., Inflamm. Res. 54: 295, 2005; Penido, C. et al., Inflamm. Res. 
55: 1, 2006; Penido, C. et al., Int. Immunopharmacol. 6: 109, 2006). We have 
previously observed that TNTPs showed marked anti-inflammatory and anti-allergic 
activities by inhibiting oedema formation, total leukocyte and eosinophil accumulation in 
mice pleura cavities during allergic pleurisy. Such effect was due to the impaired 
production of different mediators, including PGE2, IL-5 and CCL11/eotaxin, which 
seemed to depend on the inhibition of NFkB translocation, a phenomenon observed in 
vitro and i n vivo. However, such results were obtained with the six pooled TNTPs, and 
the individual activities of each of these TNTPs remained to be investigated. In the 
current study we investigate the activity of each of the six TNTPs individually, in 
different cellular populations in vitro. METHODS & RESULTS: I n vitro pre-treatment of 
peritoneal murine macrophages with isolated TNTPs, 6a-acetoxygedunin – TNTP1, 7-
deacetoxy-7-oxogedunin – TNTP2, andirobin – TNTP3, gedunin – TNTP4 and methyl 
angolensate – TNTP5, (50 μg/ml, 1 h before stimulation) inhibited LPS (7,5 ng/well)-
induced nitric oxide (NO) production (maximun inhibition of 89,5% by TNTP3), and also 
inhibited the production of the eosinophilotactic chemokines, RANTES/CCL5 (maximun 
inhibition of 91,6% by TNTP3)and CCL11 (was inhibited at the same intensity by all 
TNTP tested, ~83,9%-89,1%), by ovalbumin (OVA – 10μg/well)-stimulated splenocytes 
recovered from previously sensitized C57BL/6 mice, as detected by ELISA assay. The 
incubation of rat eosinophils with TNTP impaired eosinophil in vitro chemotaxis 
(maximun impaired of 67,9% by TNTP5) towards CXCL11 (1nM). Moreover, TNTPs 
(100 μg/ml) inhibited rat mast cell degranulation induced by 48/80 compound (5μg/ml) 
in a higher extent than the reference inhibitor sodium cromoglicate (20μM). P values 
<0.05 were considered statistically significant. CONCLUSION: Taken together, such 
results demonstrate that each one of the five isolated TNTPs showed similar inhibitory 
activities, acting on different cell populations. Supported by: Fiocruz/PDTIS, Faperj.  



09.049 
EFEITO DE FRAÇÕES DA Cuphea carthagenensis NA PRESSÃO ARTERIAL E NA 
REATIVIDADE VASCULAR 
Lima, T. M. A.1; Lima-Landman, M. T. R.2; Souccar, C.2; Tanae, M. M.2; De Lima, T. C. 
M.3; Lapa, A. J.2 - 1CBA - Farmacologia e Toxicologia de Medicamentos; 2UNIFESP - 
EPM - Farmacologia; 3UFSC - Farmacologia 
Introdução: A Cuphea carthagenensis, conhecida popularmente como sete-sangrias, 
possui atividade hipotensora e antihipertensiva (Osses I., 2000, Tese de Mestrado, 
Unifesp). Este trabalho tem por objetivo verificar o efeito de frações isoladas da C. 
carthagenensis na pressão arterial e estudar o seu mecanismo de ação em músculo 
liso vascular. Métodos: O extrato aquoso liofilizado (EA) das folhas da planta cultivada 
no CPQBA, em Campinas, foi purificado em HPLC obtendo-se uma série de taninos 
hidrolisáveis relacionados à woodfruticosina. Ratas fêmeas foram tratadas com o EA 
(1 g/kg/dia, p.o.) durante 17 dias monitorando-se a pressão arterial (PA) dos animais 
não-anestesiados com o método não-invasivo da cauda. Em ratos anestesiados com 
mistura Uretana (0,8 g/kg) e Pentobarbital (35 mg/kg i.p.) a PA foi registrada na artéria 
carótida e as drogas foram injetadas na veia femural. O EA (3 – 30 mg) e as frações 
F4, F5, F6 e F7 nas doses de 10, 30 e 100 μg/ml foram injetados por via endovenosa e 
as alterações na PA registradas em sistema PowerLab expressas como média±erro 
padrão da média (em Δmm Hg.). As frações foram também testadas em curvas 
concentração-efeito de CaCl2 obtidas na veia porta de rato despolarizada em Krebs-
bicarbonato com 80 mM KCl gaseificado com 95% O2, 5% CO2, a 36oC. Os resultados 
foram expressos como média±erro padrão da média ou, no caso das CI50, como média 
geométrica e limites de confiança, e comparados pelo teste ANOVA, seguido pelo 
Teste de Tukey. (CEP/EPM 031/04). Resultados: A administração oral do EA (1 
g/kg/dia, p.o.) durante 17 dias a ratos normotensos reduziu a PA em 14 mm Hg (C= 
122,0±1,2; n=5). A administração e.v. do EA (3, 10 e 30 mg/kg, e.v.; n=4) reduziu a PA 
do rato anestesiado em 18±2 %; 26,7±2 % e 39±3,3 %, respectivamente. Na 
concentração de 100 μg/ml, as frações F4, F5, F6 e F7, reduziram igualmente a PA de 
15 % aproximadamente. Na veia porta de rato a incubação das frações (30, 100, 300 
μg/ml) não alterou o EC50 do Ca2+ (0,70 mM, LC=0,55 – 0,88 mM). No entanto, na 
presença de 300 μg/ml a contração máxima foi reduzida a 84±6% (n=3), 78±4 (n=3) e 
83 % (n=2), efeitos não diferentes entre si. Discussão: A efeito hipotensor do EA da 
C. carthagenensis foi verificado após administração oral ou injeção endovenosa dos 
extratos. A purificação do EA originou as frações ativas F4, F5, F6 e F7 que inibiram 
não-competitivamente as contrações produzidas por CaCl2 em músculo liso 
despolarizado sugerindo o envolvimento de canais de cálcio do tipo L no efeito 
hipotensor da planta. Apoio financeiro: Fapesp, CNPq, CBA.  



09.050 
AÇÕES DE CATEQUINAS E PROCIANIDINAS ISOLADAS DE Cecropia glazioui 
SNETH NO INFLUXO DE CÁLCIO EM CARDIOMIÓCITOS DE RATO. POSSÍVEL 
CORRELAÇÃO COM O EFEITO HIPOTENSOR 
Feitosa, K. B.1; Isla, K. K. Y.1; Tanae, M. M.2; Lima-Landman, M. T. R.2; Souccar, C.2; 
Lapa, A. J.2 - 1CBA - Farmacologia e Toxicologia de Medicamentos; 2UNIFESP - EPM - 
Farmacologia 
Introdução: As espécies do gênero Cecropia são plantas conhecidas na medicina 
popular como embaúba e utilizadas para o tratamento de hipertensão, asma, bronquite 
e outras afecções respiratórias. A atividade hipotensora do extrato aquoso (EA) e de 
sua fração butanólica (FBut) foi confirmada em ratos anestesiados e não anestesiados 
(Lima-Landman e col., Phytomedicine 14: 314, 2007). Em ratos anestesiados a FBut, 
e.v., inibiu os efeitos pressóricos da noradrenalina e da angiotensina, indicando que o 
efeito hipotensor não está relacionado à inibição da enzima conversora de 
angiotensina II; como o efeito hipotensor ocorre também após tratamento com L-
NAME, a ação provavelmente envolve mecanismos reguladores do Ca2+ na 
musculatura lisa vascular. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação de catequinas e 
procianidinas isoladas do EA de C. glazioui no influxo de Ca2+ como possível 
mecanismo da atividade hipotensora. Métodos : A FBut foi obtida por partição do EA 
das folhas da planta em n-BuOH e fracionada por cromatografia liquida de alta 
eficiência resultando em 10 frações (F1-F10) (Tanae e col., Phytomedicine 14: 309, 
2007). A atividade biológica de F1-F10 foi monitorada em preparações de anéis de 
veia porta de rato e as frações ativas (F3 a F8) constituídas por catequinas e 
procianidinas foram testadas no influxo de Ca2+ por medidas fluorimétricas com o 
indicador fluorescente Fura-2/AM, em culturas de cardiomiócitos de ratos neonatos. 
Resultados: Testadas nas concentrações de 10 a 100 µg/mL em preparações de veia 
porta de rato mantidas em solução despolarizante (KCl 80 mM, sem Ca2+), as frações 
F4, F5 e F8 reduziram as contrações máximas produzidas por CaCl2 (1 µM - 0,1 M) de 
15 a 20% do controle, sem alterar os valores de CE50 (controle = 1,12 mM ; LC: 0,99-
1,27 mM). Dessas, a fração F8 foi a mais ativa. O influxo de Ca2+ controle medido 
indiretamente como velocidade de decaimento da fluorescência do complexo Ca2+-
Fura-2 (quench) pelo Mn2+, em culturas de cardiomiócitos de ratos foi de 1,04±0,08 /s 
(n= 22). Na presença de 10 a 50 µg/mL de Fbut, o influxo de Ca2+ foi reduzido de 50 a 
60% do controle. Nas mesmas concentrações, a F8 reduziu o influxo de Ca2+ de 65 a 
75% do controle. Comparativamente, o bloqueador de canais de cálcio do tipo L, 
verapamil (5 µM), reduziu a velocidade do “quench” do complexo Ca2+-Fura-2 de 53% 
do controle. Análises espectrométricas por 1HRMN, 13CRMN e LC-MS revelaram a 
presença de procianidina C1 como componente majoritário, em F8. Discussão: 
Confirmando as indicações iniciais, os resultados mostram que a atividade hipotensora 
de C. glazioui está relacionada à presença de constituintes com ação bloqueadora de 
canais de cálcio, identificados como catequinas e procianidinas. Apoio Financeiro: 
CBA, FAPESP, CNPq, FADA-UNIFESP.  



09.051 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO DE Rhodiola rosea NA RESPOSTA 
IMUNOHEMATOPOÉTICA DE CAMUNDONGOS INFECTADOS COM Listeria 
monocytogenes 
Torello, C. O.1; Queiroz, M. L. S.2 - 1UNICAMP - Farmacologia; 2UNICAMP - 
Farmacologia / HEMOCENTRO 
Introdução: Estudos com a Rhodiola rosea têm demonstrado uma ação adaptógena 
devido a sua habilidade em aumentar a resistência do organismo a agentes 
estressores. No modelo experimental de listeriose ocorre uma mielossupressão com 
conseqüente aumento na produção de citocinas inflamatórias e mobilização de 
fagócitos da medula óssea para o local da infecção. Desta forma, tanto a 
hematopoese como a produção de citocinas inflamatórias tem papel fundamental na 
evolução da doença. Diante disso, investigamos neste estudo os efeitos do extrato de 
Rhodiola rosea (ERR) na resposta imunohematopoética de camundongos infectados 
com Listeria monocytogenes (LM) e sua eficácia terapêutica frente a uma dose letal 
com a bactéria. Além disso, quantificamos a produção das citocinas TNF-α e IFN-γ no 
sobrenadante da cultura de células esplênicas destes animais. Métodos: 
Camundongos BALB/C machos (6-8 semanas; n=10) foram pré-tratados (via oral) 
durante 7 dias com ERR e infectados intraperitonealmente com dose letal de LM 
(1,5X106 bactérias/animal) para avaliação da sobrevida. Para avaliação do 
crescimento e diferenciação de células progenitoras hematopoéticas utilizamos a 
técnica da cultura clonal em meio semi-sólido de precursores hematopoéticos para 
granulócitos e macrófagos (CFU-GM) 24, 48 e 72 horas (h) após a inoculação subletal 
(1,5X104) com a bactéria. A quantificação de TNF-α (DY410, R&D) e IFN-γ (DY485, 
R&D) em pg/mL foi realizada pelo método de Elisa. Baços foram coletados 24, 48 e 
72h após inoculação subletal com LM e a suspensão de células esplênicas foi 
incubada com LPS (1mg/mL). Após 48h, o sobrenadante foi coletado e quantificado. 
Resultados: Os grupos tratados com as doses de 100 e 250mg/Kg apresentaram um 
aumento na sobrevida de 50 e 60%, respectivamente (P<0,05). Os animais infectados 
com LM apresentaram mielossupressão (3,58±1,04; P<0,001) após a infecção quando 
comparados com animais normais (8,57±1,24). Este efeito foi prevenido (P<0,05) pela 
administração de 50, 100 e 250mg/Kg de ERR nos animais infectados (6,5±1,01; 
7,6±1,02 e 7,15±1,70, respectivamente). A infecção produziu um aumento (P<0,001) 
na concentração de TNF-α nas 24h (215,10±2,61) e 48h (226,46±3,43), em relação ao 
grupo controle (172,13±8,895). O pré-tratamento dos animais com 100 e 250mg/Kg do 
ERR produziu um aumento (P<0,001) nos níveis de TNF-α de 255,25(±10,3) e 
280,87(±8,67) após 24h, respectivamente, e de 286,89(±5,63) e 275,83(±4,63) após 
48h, respectivamente. Não houve diferença significativa entre as doses. Os níveis de 
IFN-γ produzidos pela infecção nos intervalos de 48 e 72h também foram 
potencializados (P<0,05) pelo tratamento com ERR, passando de 230,38(±14,37) para 
283,06(±16,21) após 48h e de 214,11(±17,30) para 271,04(±28,41) após 72h. 
Discussão: Os resultados demonstram que o ERR promove um aumento da 
resistência dos animais contra uma infecção letal. Sugerimos que esta ação ocorra, 
em parte, pela prevenção da mielossupressão induzida pela listeriose, através de um 
aumento na reserva de progenitores mielóides na medula óssea e de um aumento nos 
níveis de TNF-α e IFN-γ. O TNF-α é um importante co-fator para a produção de IFN-γ, 
o qual é responsável pela ativação de macrófagos e conseqüente destruição da 
bactéria. Estes resultados são promissores e novos ensaios encontram-se em 
andamento. Apoio Financeiro: CAPES  



09.052 
ESTUDO DOS EFEITOS DE TOXINAS ISOLADAS DO VENENO DO ESCORPIÃO 
Tityus bahiensis 
Ossanai, L. T. T.1; Lourenço, G. A.1; Nencioni, A. L. A.1; Lebrun, I.2; Dorce, V. A. C.1 - 
1Instituto Butantan - Farmacologia; 2Instituto Butantan - Bioquímica e Biofísica 
INTRODUÇÃO: No Brasil, os escorpiões de importância médica pertencem ao gênero 
Tityus, sendo as espécies Tityus serrulatus e o Tityus bahiensis as maiores 
causadoras de acidentes. No entanto, não há muitos estudos sobre os efeitos do 
veneno da espécie T. bahiensis principalmente sobre o Sistema Nervoso Central. As 
neurotoxinas que compõem o veneno escorpiônico são polipeptídeos de baixo peso 
molecular. Em estudos anteriores realizados em nosso laboratório, o veneno do T. 
bahiensis mostrou-se bastante convulsivante e com características bem diversas das 
do T. serrulatus. Foram estudadas também as 6 frações deste veneno das quais 
quatro apresentaram resultados interessantes nos parâmetros observados (alterações 
comportamentais e eletrográficas e lesão neuronal). A fração denominada P5 foi 
selecionada para o atual trabalho por causar convulsão comportamental e eletrográfica 
e extensa lesão neuronal. Este trabalho pretende elucidar o mecanismo de ação das 
toxinas que constituem esta fração na tentativa de obter novas ferramentas para o 
aprimoramento dos estudos neurofisiológicos. MÉTODOS: O veneno bruto, com o 
tratamento adequado, foi aplicado em uma coluna de filtração em gel, Sephadex 
G50M. O perfil cromatográfico revelou a presença de 6 frações distintas. A fração P5 
foi liofilizada e posteriormente recromatografada em HPLC. O perfil obtido revelou a 
presença de 5 picos, sendo que as toxinas 2 e 3 não foram utilizadas neste estudo por 
terem baixo rendimento. Quatro grupos de ratos machos Wistar (n=6) com 
aproximadamente 250g foram submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação 
de cânula e eletrodo intrahipocampais. Um dia após a cirurgia, injetou-se 1µl da 
solução de cada uma das toxinas (1 ou 4 ou 5) na concentração de 1µg/µl nos animais 
ou solução controle (Ringer) no mesmo volume. Os animais foram conectados a um 
registrador computadorizado para registro eletroencéfalográfico e foi feita análise 
comportamental por um período de 4h. Após 7 dias, os animais foram perfundidos e os 
cérebros retirados e processados para análise histológica, com contagem de 
neurônios íntegros das regiões CA1, CA3 e CA4 do hipocampo ipsi e contra lateral a 
injeção. RESULTADOS: A toxina 1 causa mioclonia, bocejo, salivação e aumento leve 
de secreção. As alterações observadas com a injeção da toxina 4 são mioclonia, 
movimento mastigatório, bocejo em grandes quantidades e secreção lacrimal. A toxina 
5 provoca mioclonia e bocejo. Quanto às alterações eletrográficas, foram observadas 
espículas somente após injeção da toxina 4 e enquanto o animal permanecia parado. 
Na análise histológica, foram observadas lesões na região CA1 após injeção das 
toxinas 4 e 5. DISCUSSÃO: As toxinas da fração P5 do escorpião T. bahiensis atuam 
no Sistema Nervoso Central levando a alterações comportamentais e lesões 
neuronais. As alterações de bocejo observadas sugerem liberação de dopamina como 
conseqüência da injeção das toxinas. Apoio Financeiro: FAPESP processo 
03/13502-2 e Coordenadoria de Controle de Doenças-SES/SP.  



09.053 
EFEITOS DA NEUROTOXINA IV-IV ISOLADA DO ESCORPIÃO Tityus serrulatus: 
ESTUDOS COMPORTAMENTAIS, ELETROENCEFALOGRÁFICOS E 
HISTOPATOLÓGICO 
Freitas, M. M.1; Nencioni, A. L. A.1; Lebrun, I.2; Dorce, V. A. C.1 - 1Instituto Butantan - 
Farmacologia; 2Instituto Butantan - Bioquímica e Biofísica 
Introdução: Em todo o mundo apenas a família de escorpiões Buthidae apresenta 
importância médica por possuir espécies peçonhentas. Os representantes desta 
família no Brasil pertencem ao gênero Tityus sendo a espécie Tityus serrulatus a mais 
estudada e a principal causadora de acidentes ocorridos com estes animais neste 
país. Os venenos escorpiônicos contêm toxinas que são polipeptídeos de baixo peso 
molecular. Vários destes polipeptídeos com atividade neurotóxica, que liberam 
neurotransmissores por atuarem em canais iônicos principalmente canais de sódio e 
potássio. As toxinas que agem em canais de sódio são subdivididas em alfa e beta de 
acordo com seu sítio de ligação. As neurotoxinas escorpiônicas têm sido estudadas 
em nosso laboratório quanto à sua neurotoxicidade hipocampal nos mecanismos que 
levam a lesão e à convulsão, mas não há estudos neurotóxicos sobre a toxina IV-IV 
purificada do veneno do escorpião Tityus serrulatus. Metodologia: Ratos Wistar 
(250g, n=6 por grupo) foram submetidos a uma cirurgia estereotáxica para a 
implantação de cânulas e eletrodos em seus hipocampos. Um dia após a cirurgia os 
animais foram injetados com 0,0; 0,5; 0,75 e 1,0 µg/µl da toxina diluída em solução de 
Ringer. Foi administrado 1,0 µl da solução por animal. Foram observadas as 
alterações comportamentais e eletrográficas. Após 7 dias os animais foram 
sacrificados e seus cérebros foram retirados e preparados para a análise 
histopatológica com contagem celular de neurônios íntegros e observação de 
incidência de lesão, (qual a sua proporção e em que local ela ocorre). Resultados: O 
grupo de animais que recebeu 0,5 µg/µl apresentou descargas elétricas epileptiformes 
leves e freqüentes alternadas por poucas descargas intensas e moderadas. Dentre os 
efeitos comportamentais foram observadas poucas alterações e os animais 
permaneceram por um grande período dormindo. Quanto a contagem histológica 
pode-se observar lesões neuronais em CA1, CA3 e CA4 ipsilateral e CA1 
contralateral. O grupo tratado com 0,75 µg/µl demonstrou descargas epileptiformes 
moderadas e intensas alternadas por poucas descargas leves ao início do registro. 
Puderam-se observar alterações comportamentais como “wet dog shakes”, perda de 
equilíbrio do animal e dificuldade respiratória. Os resultados histológicos mostraram 
que houve lesão neuronal em CA1, CA3 e CA4 ipsilateral e CA1 contralateral. Os 
animais tratados com 1,0 µg/µl mostraram descargas elétricas intensas epileptiformes 
e freqüentes que permaneceram durante todo o tempo de registro, acompanhadas por 
alterações comportamentais como “wet dog shake”, mioclonias, dificuldade respiratória 
e raras convulsões. Foi observada também morte neuronal nas regiões CA1, CA3 e 
CA4 ipsilateral e CA1 contralateral. As lesões nas regiões CA1 e CA3 ipsilateral foram 
bastante intensas. Discussão: Conclui-se desta maneira, que a toxina IV-IV tem efeito 
convulsivo e neurotóxico quando injetada no hipocampo como ocorre com outras 
toxinas deste mesmo veneno já estudadas em nosso laboratório. Apoio Financeiro: 
Coordenadoria de Controle de doenças – SES - SP e CAPES  



09.054 
EFEITO GASTROPROTETOR DO MONOTERPENO CITRONELOL 
Cardoso, M. S. P.1; Souza, R. H. L.1; De Sousa, D. P.1; Batista, J. S.1 - 1UFS - 
Fisiologia 
Introdução: Vários terpenos álcoois apresentam atividade gastroprotetora, incluindo o 
4-terpineol e o elemol. Como o citronelol também é um monoterpeno álcool, é possível 
que este composto também apresente esta atividade. Portanto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a atividade gastroprotetora do monoterpeno citronelol. Métodos: A 
atividade gastroprotetora do citronelol foi avaliada em ratos Wistar nos modelos de 
úlcera induzida pela administração de etanol 70o GL e indometacina 50 mg/Kg. No 
primeiro modelo, os ratos foram mantidos em jejum de comida por 16 horas e no dia 
do experimento os ratos receberam os seguintes tratamentos por via oral (VO) no 
volume de 0,5 ml/100g: água destilada, tween 80 à 10%, ranitidina 50 mg/Kg ou 
citronelol nas doses de 10, 20 ou 30 mg/Kg. Decorridos 60 minuitos, os ratos foram 
tratados com 1 mL de etanol 70o GL por VO e depois de 30 minutos foram 
sacrificados, os estômagos removidos, fixados em formol a 10 % e o índice de úlcera 
(IU) foi quantificado. No modelo de indometacina, foi utilizado o mesmo procedimento 
acima, sendo que o citronelol só foi testado nas doses de 10 e 30 mg/Kg e em vez do 
etanol foi utlizado a indometacina na dose 50 mg/Kg por VO e os animais foram 
sacrificados 6 horas após o tratamento com indometacina. Resultados e discussão: 
Em úlceras induzidas por etanol, não houve diferença significativa nos indices de 
úlceras entre os animais tratados com água (IU = 79,0±14 mm) e tratados com o 
tween 80 (veículo usado para dissolver o citronelol, IU = 72,6±11,6 mm). A ranitidina 
preveniu a formação de úlceras (IU = 0 mm). O citronelol 10mg/Kg não apresentou 
efeito gastroprotetor, porém este efeito foi observado nas doses de 20 (IU = 13,8±2,8 
mm) e 30 mg/Kg (IU = 5,9±4,1 mm) em comparação ao IU de 72,6±11,6 mm 
observado no grupo tratado com tween. No teste de úlceras induzidas por 
indometacina, também não houve diferença significativa nos IU observados entre os 
animais tratados com água e os tratados com tween. A ranitidina 50 mg/Kg apresentou 
efeito gastroprotetor com IU = 2,9±1,2 mm comparado com o IU = 33,0±3,9 mm 
observado no grupo tratado com água. Neste teste, o citronelol apresentou efeito 
gastroprotetor já na dose de 10 mg/Kg (IU = 18,2±1,4 mm), além da dose de 30 mg/Kg 
(7,4±2,5 mm) comparado com o grupo tratado com tween (IU = 32,3±3,8 mm). Estes 
resultados mostram que o citronelol apresenta efeito gastroprotetor nos dois modelos 
avaliados e parece haver uma relação estrutural para a atividade gastroproterora entre 
os monoterpenos álcoois. No momento estamos avaliando o mecanismo da ação 
gastroprotetora do citronelol. Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq/UFS  



09.055 
AÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS SOBRE A MOTILIDADE GASTROINTESTINAL 
Potrich, B. P.1; Baggio, C. H.1; Freitas, C. S.1; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - 
Farmacologia 
Introdução: A Serjania erecta Radlk., a Persea major Kopp, a Piper mollicomum 
Kunth. e a Garcinia gardneriana Planch. & Triana são plantas medicinais utilizadas 
popularmente no tratamento de várias enfermidades, inclusive alguns problemas 
gástricos. Neste trabalho objetivamos estudar as ações dos extratos etanólico e 
hidroalcoólico dessas plantas sobre a motilidade intestinal e o esvaziamento gástrico. 
Métodos: As avaliações foram realizadas em camundongos com o vermelho de fenol 
1,5% e carboximetilcelulose 0,05%, uma hora após os tratamentos com: água 
(0,1ml/10g), atropina (3 mg/kg, sc), metoclopramida (30 mg/kg, vo), neostigmina (20 
mg/kg, sc) e os extratos (de 1 a 1000 mg/kg, vo). Para determinar a velocidade do 
esvaziamento gástrico o estômago foi retirado 15 min após a administração do 
vermelho de fenol, triturado e centrifugado. Ao sobrenadante resultante foi adicionado 
hidróxido de sódio 0,025N e lido em espectrofotômetro a 560 nm. Para avaliar a 
motilidade intestinal, o intestino delgado foi distendido e mensurado o comprimento 
total e o percorrido pelo marcador ao longo do intestino. Resultados: Os extratos da 
Serjania erecta e da Garcinia gardneriana não alteraram a velocidades do trânsito 
intestinal e a motilidade gástrica. O extrato da Persea major nas doses 10, 30, 100, 
300 e 1000 mg/kg aumentou a velocidade do trânsito intestinal de 43,36±2,54% 
(controle água) para 57,3±1,38, 64,87±1,81, 71,11±1,65, 61,52±2,84 e 57,76±2,87%, 
respectivamente e aumentou o esvaziamento gástrico de 55,54±4,46% (controle água) 
para 73,24±2,87 e 79,42±3,43%, com as doses de 100 e 300 mg/kg respectivamente. 
O extrato da Piper mollicomum nas doses de 30, 100 e 300 mg/kg, aumentou a 
velocidade do trânsito intestinal para 65,52±2,40, 63,10±1,65 e 57,20±1,71%, 
respectivamente quando comparado ao grupo controle água (40,49±2,14%), e não 
alterou o esvaziamento gástrico. Discussão: Os resultados obtidos sugerem que 
dentre as 4 plantas estudadas, (Serjania erecta Radlk., Persea major Kopp, Piper 
mollicomum Kunth. e Garcinia gardneriana Planch. & Triana) a Persea major e a Piper 
mollicomum, apresentam princípios ativos capazes de alterar a motilidade 
gastrointestinal, mostrando-se portanto mais promissoras para a continuidade dos 
estudos das atividades sobre o trato gastrointestinal.  



09.056 
EFEITO GASTROPROTETOR DO MONOTERPENO α-TERPINEOL 
Souza, R. H. L.1; Cardoso, M. S. P.1; De Sousa, D. P.1; Batista, J. S.1 - 1UFS - 
Fisiologia 
Introdução: O α-terpineol é um monoterpeno álcool com atividade antimicrobiana 
encontrado em óleos essenciais de várias plantas. Estudos demonstraram que vários 
terpenos álcoois apresentam atividade gastroprotetora, o que levanta a possibilidade 
que α-terpineol também apresente esta atividade. Portanto, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a atividade gastroprotetora do α-terpineol. Métodos: A atividade 
gastroprotetora do α-terpineol foi avaliada em ratos Wistar nos modelos de úlcera 
induzida pela administração de etanol 70o GL e indometacina 50 mg/Kg. No primeiro 
modelo, os ratos foram mantidos em jejum de comida por 16 horas e no dia do 
experimento os ratos receberam os seguintes tratamentos por via oral (VO) no volume 
de 0,5 ml/100g: água destilada, tween 80 à 10%, ranitidina 50 mg/Kg ou α-terpineol 
nas doses de 10, 20 ou 30 mg/Kg. Decorridos 60 minuitos, os ratos foram tratados 
com 1 mL de etanol 70o GL por VO e depois de 30 minutos foram sacrificados, os 
estômagos removidos, fixados em formol a 10 % e o índice de úlcera (IU) foi 
quantificado. No modelo de indometacina, foi utilizado o mesmo procedimento acima, 
sendo que o α-terpineol foi testado nas doses de 10 e 30 mg/Kg e em vez do etanol foi 
utlizado a indometacina na dose 50 mg/Kg por VO e os animais só foram sacrificados 
6 horas após o tratamento com indometacina. Resultados e discussão: No modelo 
de úlcera induzida por etanol, não houve diferença significativa nos IU entre os 
animais tratados com água (IU = 79,0±14 mm) e tratados com o tween 80 (veículo 
usado para dissolver o α-terpineol, IU = 72,6±11,6 mm). A ranitidina preveniu a 
formação de úlceras (IU = 0 mm). O α-terpineol apresentou efeito gastroprotetor nas 
doses de 10 (IU = 23,3±8,3 mm), 20 (IU = 13,3±4,8 mm) e 30 mg/Kg (IU = 4,1±3,7 
mm) em comparação ao IU de 72,6±11,6 mm observado no grupo tratado com tween. 
No teste de úlcera induzida por indometacina, também não houve diferença 
significativa nos IU observados entre os animais tratados com água e os tratados com 
tween. A ranitidina 50 mg/Kg apresentou efeito gastroprotetor (IU = 2,9±1,2 mm) 
comparado com o grupo tratado com água (IU = 33,0±3,9 mm). Neste teste, o α-
terpineol não apresentou efeito gastroprotetor na dose de 10 mg/Kg (IU = 22,9±4,9 
mm), porém este efeito foi observado na dose de 30 mg/Kg (IU = 10,6±1,3 mm) 
comparado com o grupo tratado com tween (IU = 32,3±3,8 mm mm). Estes resultados 
mostram que o α-terpineol também apresenta efeito gastroprotetor nos dois modelos 
avaliados e fornece evidências para a existência de relação estrutural para a atividade 
gastroproterora entre os monoterpenos álcoois. No momento estamos avaliando o 
mecanismo da ação gastroprotetora do α-terpineol. Apoio Financeiro: 
CNPq/PIBIC/UFS  



09.057 
ATIVIDADE GASTROPROTETORA DO EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO DA 
Tabebuia avellanedae (IPÊ-ROXO) EM MODELOS DE ÚLCERA AGUDA E 
CRÔNICA 
Twardowschy, A.1; Santos, A. C.1; Mayer, B.1; Potrich, B. P.1; Baggio, C. H.1; Freitas, 
C. S.1; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - Farmacologia 
Introdução: A Tabebuia avellanedae, conhecida como ipê-roxo, é utilizada 
popularmente para o tratamento de gastrites. Este trabalho avaliou o efeito 
gastroprotetor do extrato bruto hidroalcoólico das cascas do ipê-roxo (EHI) através de 
modelos de úlcera aguda e crônica. Métodos: Após 1h do tratamento de ratas Wistar 
com o EHI (100, 300 e 1000mg/kg, v.o), foram induzidas lesões gástricas com etanol 
80% (0,5ml, v.o), após 1h da indução a área das lesões foi medida e o muco gástrico 
quantificado pelo método do Alcian blue. As úlceras crônicas foram induzidas com 
ácido acético 20% (50μL, sub-cerosa) e após 7 dias da indução os animais foram 
tratados por 7 dias com EHI (50, 100 e 300 mg/kg, v.o), após o tratamento foram 
medidos o volume das lesões com uma régua e foi quantificado a atividade da 
mieloperoxidase da mucosa gástrica. Resultados: As doses de 100, 300 e 1000mg/kg 
de EHI reduziram as lesões induzidas agudamente pelo etanol em comparação ao 
controle(77±5mm2) para 28±9, 19±6 e 4±1mm2 respectivamente. O muco gástrico foi 
aumentado de 261±13 µg de alcian blue/ml/g de tecido no controle lesado por etanol 
para 416±26, 294±11 e 373±28 µg de alcian blue/ml/g de tecido após o tratamento 
com EHI nas doses de 100, 300 e 100mg/kg respectivamente. O EHI reverteu a úlcera 
gástrica induzida pelo ácido acético, reduzindo o volume da úlcera de 165±19mm3 no 
controle para 121±21, 62±15 e 34±6 mm3 após a administração das doses de 50, 100 
e 300mg/kg respectivamente. Estas mesmas doses do EHI reduziram a atividade da 
mieloperoxidase em relação ao controle (66±8 mDO/mg de proteína) para 51±6, 48±8 
e 48±4 mDO/mg de proteína, respectivamente. Discussão: O EHI protegeu a mucosa 
gástrica contra lesões induzidas por etanol, e uma via que pode estar envolvida neste 
efeito é a preservação do muco gástrico. O EHI também foi efetivo na resolução da 
úlcera já formada, observada no modelo de úlcera crônica induzida pelo ácido acético. 
Um fator importante para este efeito do EHI pode ser a diminuição do infiltrado de 
neutrófilos, observada através da redução da atividade da mieloperoxidase. Apoio 
Financeiro: CNPq  



09.058 
ATIVIDADE ANTI-HEMORRÁGICA DO EXTRATO METANÓLICO E FRAÇÕES DAS 
FOLHAS DE Mouriri pusa GARD. (MELASTOMATACEAE) CONTRA O VENENO 
DE Bothrops jararaca EM CAMUNDONGOS 
Nishijima, C. M.1; Andreo, M. A.2; Lopes-Ferreira, M.3; Vilegas, W.2; Hiruma-Lima, C. 
A.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química 
Orgânica; 3Instituto Butantan - ImunoPatologia 
INTRODUÇÃO: O gênero Bothrops é responsável por 80% a 90% dos acidentes, e a 
espécie Bothrops jararaca é responsável pelo maior número de acidentes ofídicos, por 
ter ampla distribuição e viver em lugares comuns ao homem. As principais reações ao 
seu veneno são: hemorragia, incoagulabilidade sangüínea, edema, dor e necrose. No 
presente estudo, investigamos o efeito neutralizador da hemorragia pelo extrato 
metanólico e das frações de taninos e flavonóides das folhas de Mouriri pusa causada 
pelo veneno de B. jararaca. MÉTODOS: Neste trabalho foram utilizados camundongos 
Swiss machos (18g-22g). O potencial de neutralização dos extratos e/ou frações das 
espécies foi avaliado comparando o halo hemorrágico do grupo de animais que 
recebeu injeção i.d. da mistura veneno+extrato/ou fração em relação ao que recebeu 
somente veneno. As medidas das hemorragias foram obtidas não somente pelo 
diâmetro médio medido pelo paquímetro digital (mm), mas também através da área 
absoluta da lesão hemorrágica pelo programa AvSoft Bioview Spectra (mm2). Os 
resultados de cada parâmetro foram expressos na forma de média ± erro padrão da 
média (e.p.m). Os valores médios obtidos foram submetidos à análise de variância de 
uma via (ANOVA), seguido pelos testes de Dunnett. RESULTADOS: O grupo de 
animais em que foi administrado somente veneno de B. jararaca apresentou halo 
hemorrágico de 10,23±0,283 mm em diâmetro e 51,69±1,28 mm2 em área. Nos grupos 
de animais que receberam o veneno + extrato metanólico das folhas de M. pusa e 
veneno + fração de taninos não foi observado ocorrência de hemorragia. A 
neutralização total da hemorragia também foi observada no grupo em que foi 
administrado veneno + fração de flavonóides de M. pusa com relação ao grupo que 
recebeu somente veneno, cujo halo hemorrágico correspondeu a 10,04±0,16 mm em 
diâmetro e 52,72±1,43 mm2 em área. Os resultados foram expressos em média ± erro 
padrão da média. O extrato metanólico das folhas de Mouriri pusa, e as frações de 
flavonóide e tanino apresentam neutralização total da hemorragia causada pelo 
veneno de B. jararaca. DISCUSSÃO: Taninos e flavonóides podem apresentar 
capacidade de quelar íons metálicos como o zinco, necessário para a atividade 
enzimática das metaloproteinases responsáveis pela hemorragia local, além de 
proteger a vasculatura e diminuir a permeabilidade vascular. Foi possível constatar a 
atividade anti-hemorrágica total de M. pusa, espécie vegetal rica em taninos e 
substâncias de natureza flavonoídica. Apoio Financeiro: FAPESP processo no 
06/04944-0  



09.059 
ISOLAMENTO DE HIPEROSÍDEO DE Hypericum myrianthum E INVESTIGAÇÃO 
DA TOXICIDADE AGUDA E DO EFEITO GERAL SOBRE O SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL 
Haas, J. S.1; Betti, A.2; Von Poser, G. L.2; Rates, S. M. K.2 - 1UFRGS - Farmácia; 
2UFRGS - Ciências Farmacêuticas 
INTRODUÇÃO: Plantas do gênero Hypericum vêm demonstrando interessantes 
atividades farmacológicas, sendo Hypericum perforatum o principal representante do 
grupo, com uso tradicional descrito e atividade antidepressiva comprovada. A busca 
por compostos ativos nessas espécies é objeto de diversos estudos. O flavonóide 
hiperosídeo é citado como um dos possíveis responsáveis pela ação antidepressiva 
em Hypericum perforatum. Este flavonóide tem ocorrência ampla na natureza, sendo 
encontrado também em espécies de Hypericum nativas do Rio Grande do Sul. 
OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi isolar o hiperosídeo de Hypericum 
miryanthum, avaliar sua toxicidade aguda e iniciar o estudo de sua ação sobre o 
sistema nervoso central. MÉTODOS: A partir do extrato metanólico das partes aéreas 
da planta foi obtido um precipitado, o qual foi purificado em coluna cromatográfica de 
sílica gel, com eluente acetato de etila: metanol em polaridade crescente. Desta 
coluna, foi isolado o hiperosídeo, identificado através de RMN de 1H e 13C. Para a 
realização dos ensaios farmacológicos, foram utilizados camundongos CF1 machos e 
adultos (20-25g) provenientes da FEPPS. No ensaio de toxicidade aguda, os animais 
foram tratados com solução salina (1 mg/100 mL) e hiperosídeo (10, 20 e 40 mg/kg, 
i.p.) e observados 1h, 2h, 6h, 24h e diariamente durante 14 dias após a administração. 
Para avaliação do comportamento geral, os animais foram tratados e colocados em 
campo aberto, observados por 15 minutos, sendo registrados o número de crossings, 
rearings, groomings e bolos fecais. Foi também empregado o teste de potenciação do 
sono barbitúrico, no qual os camundongos receberam os mesmo tratamentos já 
citados e, após 30 minutos, pentobarbital (40 mg/kg i.p.). Os parâmetros observados 
foram latência e duração do sono, determinados pela perda e retomada do reflexo 
postural. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O hiperosídeo parece ter toxicidade aguda 
baixa, uma vez que não ocorreram mortes, os animais ganharam peso normalmente 
no período observado e não foram observados outros sinais de toxicidade. Da mesma 
forma, os animais tratados com hiperosídeo não apresentaram alteração em nenhum 
dos parâmetros observados no campo aberto. No ensaio de potenciação do sono 
barbitúrico, o hiperosídeo (20 mg/kg) aumentou significativamente a duração do tempo 
de sono, o que pode indicar um efeito depressor do sistema nervoso central ou um 
efeito sobre o metabolismo do pentobarbital. Apoio Financeiro: CNPq  



09.060 
BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF THE BMAJ-9 TOXIN FROM Bothrops 
marajoensis VENOM 
Galbiatti, C.1; Leite, G. B.1; Ponce-Soto, L.2; Marangoni, S.2; Bonfim, V. L.2; Rocha, T.3; 
Cruz-Hofling, M. A.3; Rodrigues-Simioni, L.1 - 1UNICAMP - Farmacologia; 2UNICAMP - 
Bioquímica; 3UNICAMP - Histologia 
Introduction Snakes from the genus Bothrops are responsible for the majority of 
snake accidents in Brazil, and the envenomation results in both local (pain, edema, 
hemorrhage and myonecrosis) and systemic (coagulopathies, hemorrhage, renal 
failure) effects. Compared to other species of the genus Bothrops, little is known about 
the effects of B. marajoensis venom (Cavalcante W.L.G et. al., JVAT, p.423, 2007), a 
species found in the savannah of Marajó Island in the State of Pará as well as in some 
regions of the State of Amapá, Brazil. In this work, we report the biological 
characterization of a phopholipase A2 (Bmaj-9) from B. marajoensis venom. Methods 
The effects of Bmaj-9 (0.073-0.73 µM) on the neuromuscular junction were examined 
in chick biventer cervicis (CBC) and mouse phrenic nerve-diaphragm preparations 
(MPND), which were indirectly stimulated and mounted in 5-mL organ baths containing 
aerated (95 % O2 and 5 % CO2) Krebs and Tyrode solution, respectively, at 37ºC. 
Histopathological examination was assessed by light microscope analysis. Creatine 
kinase (CK) activity was determined by a kinetic assay measured after injection of 0.73 
µM Bmaj-9 or PBS (control). For this assay, mouse blood was collected and 
centrifuged at different time intervals (0.5, 1, 3, 6, 9, 12 and 24 h). Results Addition of 
Bmaj-9 (0.73 µM) to the bathing medium produces neuromuscular blockade in CBC, 
without affecting the contractures evoked by exogenously applied acetylcholine (ACh, 
110 µM) or KCl (20 mM). However, Bmaj-9 had no significant effect on neuromuscular 
transmission in MPND. In addition, no alteration in the histopathological analysis was 
observed in either preparation. The in vivo experiments revealed that Bmaj-9 caused a 
marked increase of local CK levels over the time period of 1-6 h (approximately 325-
450 U/l vs 56-71 U/l in controls), without affecting systemic CK activity. Discussion 
The maintenance of the contractures to exogenous ACh and KCl seen in CBC 
preparations incubated with Bmaj-9 and the absence of myotoxic effects suggest a 
presynaptic site of action in Bmaj-9-induced neurotoxic effects. Supported by: CNPq  



09.061 
AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DE FRAÇÃO PROTEOLÍTICA COM ATIVIDADE 
CICATRIZANTE OBTIDA DO LÁTEX DE Carica candamarcensis 
Villalba, M. I. C.1; Lemos, F. O.1; Tagliati, C. A.2; Cassali, G. D.3; Salas, C. E.4; Joia de 
Mello, V.1; Anadon, A.5; Martinez Larranaga, M. R.5; Lopes, M. T. P.1 - 1UFMG - 
Farmacologia; 2UFMG - Farmácia; 3UFMG - Patologia Geral; 4UFMG - Bioquímica e 
Imunologia; 5UCM - Toxicologia e Farmacologia 
Introdução. O nosso grupo de pesquisa tem se dedicado à caracterização bioquímica e 
farmacológica de cisteíno-proteinases presentes no látex da espécie Carica 
candamarcensis. L. (voucher na Universidade de La Serena, Chile, # 15063). Um 
grupo de frações, desse látex, obtido em Sephadex G10 (P1G10) demonstrou 
atividades farmacológicas importantes na cicatrização de feridas, comprovadas em 
modelos in vivo de cicatrização gástrico e cutâneo (Mello et al. Rec Prog Med Plants 
11(12): 211, 2006). Desta maneira, mostra-se necessária a avaliação toxicológica pré-
clínica para iniciar os ensaios clínicos. Métodos e Resultados. A exposição de peles 
íntegra e escarificada de camundongos Hairless (Draize et al. J Pharmacol Exp Ther 
82: 377, 1944) à fração P1G10 nas concentrações de 0,1 e 1% não revelou qualquer 
efeito tóxico (irritação e/ou corrosão). Já à 10% se observou irritação moderada (índice 
2), sendo esse efeito revertido após 5 dias da última aplicação. A toxicidade tópica 
sub-crônica (3 meses)/crônica (6 meses) foi avaliada com aplicação de P1G10 (0,1%) 
em camundongos Swiss previamente depilados. Os resultados da análise 
histopatológica e da variação de peso dos órgãos selecionados não mostraram 
qualquer diferença entre o grupo controle (Polawax 

®) e o tratado. Realizou-se a 
avaliação da toxicidade aguda sistêmica (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Protocol 420, 2001; BRASIL, ANVISA 
Resolução nº 90, 2004) de P1G10 em ratas Wistar nas vias oral, intraperitoneal e 
intravenosa. As doses letais determinadas foram: 2.000 mg/kg para v.o. e 300 mg/kg 
para i.v. e i.p.. Nas doses inferiores às letais, os efeitos tóxicos observados tiveram 
reversão em no máximo 4 h. Alterações nas atividades das enzimas hepáticas do 
complexo P450 de fase 1 (exceto grupo CYP4A) também foram analisadas em ratos 
Wistar submetidos à P1G10 v.o. na dose de 2.000 mg/kg, dividida em seis 
administrações (Mello, V. J. Tese doutorado em Ciências Biológicas: Fisiologia e 
Farmacologia – UFMG, 2005). Dentre as enzimas estudadas, apenas a CYP2A1 
apresentou sua atividade diminuída em 57% em relação ao controle (teste t-student, 
p<0,05). A avaliação do efeito mutagênico de P1G10 pelo teste Ames (Maron, D. M. e 
Ames, B. N. Mutation Research 113: 173, 1983) na presença e ausência de extrato S9 
(extrato hepático de ratos tratados com fenobarbital), nas concentrações de 0,1 e 1%, 
não apresentaram diferença no número de colônias que sofreram reversão em relação 
ao controle negativo. Discussão. Estes resultados demonstram a baixa toxicidade da 
P1G10 tanto tópica como sistêmica. Essas observações permitem ao grupo avançar 
com os estudos clínicos, uma vez que essa mistura de proteases se apresenta como 
um promissor agente cicatrizante fitoterápico. Agradecimentos. Luciana Maria da 
Silva Siqueira e Jorge Costa Ferreira pelo apoio técnico. 
 CAPES, CNPq e FAPEMIG.  



09.062 
ASPECTOS MORFOLÓGICOS E MECANISMOS DE AÇÃO DA CICATRIZACÃO DE 
ÚLCERAS GÁSTRICAS TRATADAS COM ÓLEO ESSENCIAL DE Citrus lemon 
Rozza, A. L.1; Moraes, T. M.2; Marques, M. O. M.3; Hiruma-Lima, C. A.2; Pellizzon, C. 
H.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Morfologia; 2UNESP - IB - Botucatu - Fisiologia; 3IAC - 
Produtos Naturais 
Introdução: A úlcera gástrica (UG) tem tido sua incidência aumentada por hábitos 
como estresse, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e de drogas anti-
inflamatórias não esteroidais. Este estudo verificou atividade cicatrizante e possíveis 
mecanismos de ação do óleo essencial da casca do fruto de Citrus lemon (limão-
siciliano) em UGs induzidas por ácido acético, modelo este mais próximo da UG 
humana. Métodos: 15 ratos foram submetidos a jejum por 24h, anestesiados e 
sofreram incisão que expunha o estômago, onde se injetou 0,02mL de ácido acético a 
20%, formando-se a UG. Foram suturados e mantidos em caixas com alimento e água 
ad libitum. Durante 14 dias, 5 animais receberam Tween 8% (T - controle negativo), 5 
Cimetidina (C - controle positivo) 100mg/Kg e 5 Citrus lemon (CL) 250mg/Kg por 
gavage. No 15° dia, foram sacrificados por deslocamento cervical e tiveram seus 
estômagos retirados para confecção de lâminas, que foram submetidas a colorações 
por ácido periódico de Schiff (PAS), para verificar qualitativamente a produção de 
muco pelas células mucosas, e por hematoxilina-eosina (HE), para verificar 
histologicamente a cicatrização e permitir a contagem de células totais e de neutrófilos 
infiltrados na submucosa sob a região de regeneração da úlcera, através do software 
AVSoft BioView. Outros fragmentos estomacais foram processados para microscopia 
eletrônica de transmissão, o que permitiu analisar alterações intracelulares. 
Resultados: A coloração em PAS mostrou maior quantidade de produção de muco no 
interior glandular do grupo CL. A técnica de microscopia eletrônica mostrou diferenças 
na secreção deste muco: em T, a secreção permaneceu no interior das células, em C 
e CL ocorreu secreção do muco para a luz glandular, sendo mais elevada em CL, 
confirmando os dados obtidos com PAS. HE mostrou processo de cicatrização mais 
evoluído em CL, estando a úlcera praticamente recoberta por novo epitélio, enquanto 
em C a submucosa na região da úlcera ainda estava exposta e em T, além da 
submucosa exposta, havia grande desorganização tecidual. A contagem celular 
atestou maior celularização na submucosa de CL (1243,0±46,290**) que em C 
(1137,7±85,914) ou T (925,8±85,618) e maior número de neutrófilos em CL 
(18,0±2,273**) que em C (11,4±0,927) ou T (6,4±1,691) (média±erro padrão da média, 
ANOVA seguido de Dunnett, **p<0,01). Discussão: O aumento da celularidade na 
região da submucosa indica eficácia do processo de cicatrização pois denota aumento 
da vascularização local e de células importantes para a secreção de proteínas 
específicas na resposta a injúrias locais. O aumento do número de neutrófilos é 
importante para a proteção local contra agentes bacterianos e posteriores infecções, 
além de estimular, nas células da mucosa, produção de muco e glutationa, tripeptídeo 
que participa de várias fases do metabolismo oxidativo, incluindo remoção de 
hidroperóxidos e manutenção do estado fisiológico dos componentes sulfidrilas das 
proteínas. CL tem seu mecanismo de ação envolvendo aumento da produção de muco 
e recrutamento celular para a mucosa (reepitelização) e submucosa (celularização), 
sendo bastante efetivo na cicatrização de UGs. Apoio Financeiro: FAPESP 
05/51383-0, 04/08627-3 e 06/55542-9  



09.063 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIÚLCERA DO EXTRATO METANÓLICO DO 
CERNE DE Vatairea macrocarpa (BENTH.) DUCKE 
Jesus, N. Z. T.1; Silva, R. M.1; Lima, J. C. S.1; Martins, D. T. O.1 - 1UFMT - Ciências 
Básicas em Saúde - FCM 
Introdução: Após triagem da atividade antiúlcera de cinco plantas do Pantanal mato-
grossense, selecionou-se Vatairea macrocarpa para aprofundamento dos estudos 
antiúlcera, utilizando o extrato metanólico do cerne da planta. Métodos: A planta foi 
coletada no distrito de Pirizal, Nossa Senhora do Livramento-MT e uma amostra do 
material florífero depositada no Herbário da UFMT (exsicata nº 36375), sendo 
identificada por Harri Lorenzi do Instituto Plantarum. Foram utilizados os modelos 
experimentais de úlcera por isquemia-reperfusão, úlcera por etanol acidificado e úlcera 
crônica por ácido acético utilizando ratos albinos Wistar (7-10/grupo) e camundongos 
Suiços (8-10/grupo). Na úlcera gástrica por isquemia-reperfusão os ratos foram pré-
tratados via oral com veículo (A), extrato nas doses de 20mg/kg (B), 100mg/kg(C), 
500mg/kg (D) e cimetidina 100mg/kg (E). Em seguida, os animais foram anestesiados 
com tiopental (50mg/kg i.p.) e hidrato de cloral (300mg/kg i.p.). Procedeu-se a 
laparotomia e clampeamento da artéria gástrica esquerda por 30 min, seguida de 
reperfusão por 1h. Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, os 
estômagos retirados, abertos pela pequena curvatura e atribuídos escores às lesões. 
Na úlcera por etanol acidificado, os camundongos receberam v.o. (A), (B), (C), (D) e 
(E), sendo (E) ranitidina bismutada (50mg/kg) e após 1h, receberam etanol 50% 
(10mL/kg v.o) acidificado com 0,15 N de HCl. Passada 1 hora, os animais foram 
sacrificados, os estômagos inspecionados e a área ulcerada medida por planimetria e 
expressa em termos de percentagem da área total do corpo gástrico. Na úlcera 
crônica por ácido acético, ratos Wistar foram tratados durante 8 dias consecutivos com 
duas doses diárias de (A), (B), (C), (D) e (E). Após este período, os animais foram 
sacrificados, os estômagos retirados, abertos pela pequena curvatura e o índice de 
lesão expresso em média±erro padrão. Resultados: Na úlcera por isquemia-
reperfusão, as medianas dos índices de úlcera e os1º e 3º quartis foram 
respectivamente de 22,7 (17; 33,5); 3,5 (0; 8,5 p<0,01); 8,5 (6; 16,2); 11,0 (6,2; 14); 
5,5 (0; 20 p<0,05). Na úlcera por etanol acidificado, as médias das ulcerações foram 
de 18,1±2,9 (A); 14,4±1,7(B); 9,7±1,3 (C p<0,05); 12,6±1,3 (D) e 10,4±1,4(E p<0,05). 
Na úlcera crônica por ácido acético, as médias das lesões ulcerosas foram de 
32,3±4,4(A); 12,9±3,8(B); 16,5±4,4(C); 62,5±9,3(D p<0,01); 5,5±2,5 (E p<0,05). 
Discussão: O extrato metanólico de Vatairea macrocarpa demonstrou efeito 
preventivo das ulcerações nos modelos de isquemia-reperfusão e etanol acidificado. 
Estes modelos estão relacionados à intensa produção de radicais livres, capazes de 
provocar dano tecidual. Desta forma, o efeito antiulcerogênico do extrato pode estar 
relacionado com sua atividade antioxidante. No modelo de úlcera crônica por ácido 
acético, relacionado com mecanismos de reparo tecidual, o extrato de Vatairea 
macrocarpa agravou o quadro ulceroso na maior dose. Apoio financeiro: CAPES, 
CNPq e FAPEMAT; Agradecimentos: Instituto Plantarum para Estudos da Flora.  



09.064 
INIBIÇÃO DA MOTILIDADE GASTROINTESTINAL POR FRAÇÕES DA Maytenus 
ilicifolia MART. EX REISS. OBTIDAS POR FRACIONAMENTO BIOMONITORADO 
Baggio, C. H.1; Freitas, C. S.1; Santos, A. C.1; Mayer, B.1; Twardowschy, A.1; Cipriani, 
T. R.2; Iacomini, M.2; Mesia-Vela, S.3; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 
2UFPR - Bioquímica; 3Columbia University - Medical Center 
Introdução: Maytenus ilicifolia é conhecida popularmente como espinheira-santa e 
largamente utilizada para o tratamento de distúrbios gástricos. Estudos anteriores 
demonstraram a inibição do esvaziamento gástrico (Dose inibitória50, DI50 = 89 mg/kg) 
e do trânsito intestinal (DI50 = 31 mg/kg) pelo sobrenadante etanólico da extração 
aquosa (SEEA) da Maytenus ilicifolia (Freitas et al., FeSBE, n. 44024, p. 12, 2005). O 
objetivo deste trabalho foi verificar a atividade sobre a motilidade gastrointestinal 
(esvaziamento gástrico e trânsito intestinal) das frações obtidas do SEEA através de 
fracionamento biomonitorado. Métodos: Foram testadas 4 frações: fração clorofórmica 
(FCl), fração acetato de etila (FAE), fração butanólica (FBut) e fração aquosa (FAq) 
obtidas por fracionamento sucessivo do SEEA (rendimentos de 21-, 73-, 68- e 67%, 
respectivamente). As doses das frações foram calculadas a partir do rendimento de 
cada uma e a DI50 do SEEA sobre o esvaziamento gástrico. Camundongos Swiss 
fêmeas (25-35g, N= 7 por grupo) em jejum de 6 horas foram tratadas, pela via 
intraperitoneal, com as frações FCl (1,4 mg/kg), FAE (28,1 mg/kg), FBut (19,3 mg/kg) e 
FAq (40 mg/kg). Após 30 minutos, administrou-se o marcador vermelho de fenol 
(0,05%) e depois de 15 minutos os animais foram sacrificados. Para a determinação 
do esvaziamento gástrico, os estômagos foram recolhidos, homogeneizados, 
centrifugados e adicionou-se hidróxido de sódio 0,025 N aos sobrenadantes 
resultantes para leitura espectrofotométrica a 560 nm. Para a determinação do trânsito 
intestinal, os intestinos foram esticados e aferidos o comprimento total do intestino 
delgado e a distância percorrida pelo marcador. Resultados: O pré-tratamento com 
FAE, FBut e FAq inibiram o esvaziamento gástrico em 58-, 63- e 71%, 
respectivamente (C = 69,0±4,5%). O trânsito intestinal foi inibido em 73-, 68- e 21% 
pelas FAE, FBut e FAq, respectivamente (C = 55,4±2,7%). Discussão: Estes 
resultados mostram que as frações FAE, FBut e FAq contêm as substâncias ativas 
responsáveis pela redução da motilidade gastrointestinal promovida pelo SEEA. A 
fração FBut mostrou potência de ação equivalente sobre o trânsito intestinal e sobre o 
esvaziamento gástrico enquanto que a FAq foi mais potente sobre o esvaziamento 
gástrico e a FAE foi mais efetiva sobre o trânsito intestinal. Estes resultados indicam a 
possibilidade de que a Maytenus ilicifolia contém vários compostos que apresentam 
potência de ação diferente. Amostras destas frações estão sendo analisadas quanto a 
sua caracterização química e identificação do mecanismo de ação envolvido nos 
efeitos dessas frações. Apoio Financeiro: CAPES  



09.065 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTISECRETÓRIA GÁSTRICA BASAL E INDUZIDA 
POR BETANECOL DO EXTRATO METANÓLICO DO CERNE DE Vatairea 
macrocarpa (BENTH.) DUCKE 
Jesus, N. Z. T.1; Silva, R. M.1; Lima, J. C. S.1; Martins, D. T. O.1 - 1UFMT - Ciências 
Básicas em Saúde - FCM 
Introdução–Em modelos experimentais de úlcera gástrica, o extrato metanólico de 
Vatairea macrocarpa reduziu a formação de lesões ulcerosas. Desse modo, realizou-
se este trabalho para avaliar sua atividade anti-secretória gástrica. Métodos-A planta 
foi coletada no distrito de Pirizal, Nossa Senhora do Livramento-MT e uma amostra do 
material florífero depositada no Herbário da UFMT (exsicata nº 36375), sendo 
identificada por Harri Lorenzi do Instituto Plantarum. Ratos Wistar machos (9-10/grupo) 
pesando 190-220g foram mantidos em jejum por 16 h. Em seguida foram anestesiados 
com éter etílico, laparotomizados e pré-tratados intraduodenalmente com veículo (A), 
extrato metanólico de Vatairea macrocarpa nas doses de 20, 100 e 500mg/kg e 
cimetidina 100mg/kg, imediatamente após a ligadura do piloro. A secreção ácida foi 
estimulada por 4 h de ligadura pilórica ou por administração de betanecol (1,5 mg/kg 
s.c.), administrado 1h após o tratamento. Quatro horas após a ligadura do piloro e 3 
horas após o betanecol, os ratos foram sacrificados, os estômagos removidos e o suco 
gástrico coletado, centrifugado a 3.500 rpm por 15 min e seu volume mensurado. A 
acidez total do sobrenadante foi determinada por titulação com 0,1N de NaOH e os 
resultados foram expressos em mEq/L/4 ou 3 h. Os resultados foram expressos em 
média±EPM. Resultados-Na secreção basal o volume do ácido foi de 3,4±0,4(A); 
3,0±0,4(B); 2,6±0,3(C); 1,8±0,3(D - p<0,05) e 1,7±0,4 mL(E p<0,05).O valor do pH 
gástrico foi de 1,63±0,1(A); 1,66±0,1(B); 1,62±0,2(C); 2.34±0,4(D) e 2,04±0,1(E), não 
diferindo do controle. A acidez total foi de 3,0±0,5(A); 2,7±0,3(B); 3,1±0,3(C); 
3,1±0,7(D) e 1,0±0,3(E - p<0,05).Na secreção induzida por betanecol, o volume de 
ácido foi de 6,0±0,3(A); 5,1±0,6(B); 5,0±0,6(C); 3,8±0,4(D) e 4,3±0,7mL(E), não 
diferindo do controle. O valor do pH gástrico foi de 1,28±0,02(A); 1,25±0,03(B); 
1,59±0,3(C); 1,74±0,3(D) e 1,73±0,1(E), não diferindo do controle. A acidez total foi de 
2,3±0,1(A); 2,0±0,4(B); 1,67±0,1(C); 2,2±0,3(D) e 0,71±0,2(E- p<0,01). Discussão-Os 
resultados sugerem que o efeito antiúlcera do extrato metanólico de Vatairea 
macrocarpa é independente de HCl e não decorre de uma ação antimuscarínica. 
Apoio financeiro: CAPES, CNPq e FAPEMAT; Agradecimentos: Instituto Plantarum 
para Estudos da Flora.  



09.066 
AVALIAÇÃO DE ASPECTOS DO MODO DE AÇÃO DE FRAÇÃO OBTIDA DO 
LÁTEX DE Carica candamarcensis, COMO AGENTE CITOPROTETOR GÁSTRICO 
Silva, A. C. A.1; Lemos, F. O.1; Delfino, J. L. N.1; Gomes, M. T.2; Salas, C. E.2; Lopes, 
M. T. P.1 - 1UFMG - Farmacologia; 2UFMG - Bioquímica e Imunologia 
Introdução: O látex de Carica candamarcensis vem sendo caracterizado bioquímica e 
farmacologicamente por nosso grupo de pesquisa. Através de separação 
cromatográfica (Sephadex G10), obtêm-se dois picos ricos em cisteíno proteinases. 
Estudos com a fração P1G10 mostraram que esta possui atividades mitogênica, 
angiogênica, cicatrizante cutânea e gástrica. As atividades citoprotetora e cicatrizante 
gástricas foram demonstradas em modelos de indução de lesões agudas causadas 
pela administração de indometacina e de úlceras produzidas por ácido acético. Os 
efeitos observados foram semelhantes aos de fármacos utilizados na clínica, ranitidina 
e omeprazol (Mello et al., 2006). Neste trabalho, estudamos a citoproteção promovida 
por P1G10 no modelo de lesões agudas por etanol e aspectos envolvidos no seu 
modo de ação, através da avaliação de atividade proteolítico-dependente e 
produção/manutenção do muco gástrico. Métodos: Foram utilizadas ratas Wistar, 
pesando entre 180-200g, submetidas a jejum de sólidos, 24 h antes dos experimentos. 
A indução de lesões gástricas por etanol (n=20) foi realizada como descrito por Robert 
et al. (1979). O efeito citoprotetor de P1G10 foi avaliado nas doses entre 0,1-10mg/kg. 
A produção/manutenção do muco gástrico (n=20) foi avaliada segundo Corne et al. 
(1974), com modificações: as lesões gástricas foram induzidas por indometacina 
50mg/kg, s.c. (Djahanguiri, 1969). Esse modelo também foi utilizado para verificar se a 
atividade citoprotetora da fração é proteolítico-dependente (n=20). As análises 
estatísticas foram realizadas utilizando ANOVA, pós teste Dunnet. Resultados e 
Discussão: No modelo de lesões agudas induzidas por etanol, P1G10 na dose de 1,0 
mg/kg reduziu em 40% (109,0±15,3) o índice de ulceração e em 32% (20,0±1,2) o 
número de úlceras, em relação ao grupo controle (182,8±19,1 e 29,3±3,1, 
respectivamente, p< 0,05). Com a administração p.o. de P1G10 (10mg/kg) a 
quantidade de muco gástrico (44,6±0,6 µg de Alcian blue/mL/g) se manteve em 
relação ao grupo dos animais “naive” (47,0±3,8 µg de Alcian blue/mL/g) e foi 27% 
maior (p< 0,05) que no grupo controle (indometacina 50mg/kg - 35,4±0,3 µg de Alcian 
blue/mL/g). Na avaliação da atividade citoprotetora proteolítico-dependente, tanto 
P1G10 quanto P1G10 inibida com iodoacetamida 1:6.000 (IAA) foram capazes de 
proteger o estômago contra lesões induzidas por indometacina, apresentando 
reduções de 83% (4,8±0,8) e 81% (5,4±0,9), respectivamente, no índice de ulceração 
em relação ao controle (27,8±1,8 p< 0,05). Já o controle de atividade proteolítica, 
tripsina (23,5±7,7), não apresentou tal efeito. Conclusões: Os resultados evidenciam 
o efeito citoprotetor de P1G10 também, contra lesões agudas induzidas por etanol e 
sugerem que a manutenção/produção de muco possa estar envolvida no mecanismo 
de citoproteção. Este efeito citoprotetor parece ser independente da atividade 
proteolítica da fração estudada. Referências: Corne S.J. et al. J Phys London 
242:116, 1974; Djahanguiri, B. Am J Physiol 274:1429, 1969; Mello et al. Rec Prog 
Med Plants 11(12):211, 2006; Robert, A. et al. Gastroenterology 77:433, 1979. Apoio 
Financeiro: CNPq, FAPEMIG e CAPES  



09.067 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE E DO POTENCIAL TÓXICO DO 
EXTRATO ETANÓLICO DE Davilla elliptica (DILLENIACEAE) EM MODELO DE 
INDUÇÃO DE LESÃO GÁSTRICA POR ÁCIDO ACÉTICO EM RATOS 
Kushima, H.1; Rinaldo, D.2; Vasconcelos, P. C. P.3; Rozza, A. L.3; Pellizzon, C. H.3; 
Vilegas, W.2; Hiruma-Lima, C. A.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IQ - 
Araraquara - Química Orgânica; 3UNESP - IB - Botucatu - Morfologia 
Introdução: Davilla elliptica ST. Hil. (Dilleniaceae), conhecida popularmente como 
lixinha, é uma planta arbustiva típica do Cerrado. Apresenta indicação popular para 
diversas doenças, sendo uma delas para o tratamento de úlceras gástricas. As úlceras 
gástricas são causadas por vários fatores que podem estar relacionados ao estilo de 
vida (fumo, ingestão de bebidas alcoólicas, estresse), genética e bactérias (H. pylori). 
O uso de plantas medicinais é amplamente difundido em países subdesenvolvidos e 
em desenvolvimento, porém a falsa crença de que produtos naturais não representam 
perigo à saúde também é bastante aceita. Este trabalho objetivou avaliar a ação 
cicatrizante e do potencial tóxico do extrato etanólico de D. elliptica (EDE) em modelo 
de lesão gástrica por ácido acético em ratos. Métodos: Ratos Wistar machos (180-200 
g) foram divididos aleatoriamente em três grupos e anestesiados para a realização de 
uma lesão estomacal por ácido acético a 30 %. Após o procedimento cirúrgico, 
durante 14 dias, os animais foram tratados por gavagem e divididos em grupos de 
controles negativo (solução Salina 0,9%) e positivo (100 mg/kg de Cimetidina) e o 
grupo experimental 250 mg/kg do EDE, num volume máximo de 10 mL/kg. Após o 
período de tratamento, os animais foram mortos por decapitação, seus respectivos 
estômagos foram retirados para a medida das lesões gástricas. Em seguida os 
materiais foram processados para as microcópias de luz e eletrônica. Os cortes 
histológicos foram corados pelo método do ácido periódico de Schiff (PAS) e por 
hematoxilina-eosina (HE). Parâmetros como evolução do peso corporal, órgãos vitais 
e sangue foram coletados para a realização de análises toxicológicas do extrato. Os 
dados foram analisados usando testes paramétrico (ANOVA, Dunnet) e não 
paramétrico (Kruskall Wallis,Dunn). Resultados e Discussão: Os resultados de área 
lesionada indicam uma redução de 46% no tamanho das lesões dos animais tratados 
com EDE em relação ao controle negativo (p< 0,05). Tal redução está associada, em 
parte, ao muco gástrico (forma capa protetora e permite reepitelização), pois dados 
histológicos de PAS (marca especificamente o muco) e de microscopia eletrônica 
indicam um aumento de degranulação de vesículas, indicativo de muco. Além disso, a 
partir da coloração com HE observa-se uma nítida linearização das glândulas mucosas 
em direção a luz estomacal, tal rearranjo facilitaria o transporte do muco para fora da 
glândula. Durante todo o período do experimento não ocorreram alterações no peso e 
em número de animais nos grupos testados. A análise dos órgãos vitais (coração, 
pulmões, rins, fígado, baço) não indicou alterações no tamanho dessas estruturas. 
Estudos dos níveis séricos de AST, ALT, γ-GT, Creatinina e Uréia demonstraram que 
EDE não promove alterações desses parâmetros. A partir dos dados apresentados 
pôde-se confirmar a indicação popular de D. elliptica como planta antiulcerogênica, de 
baixo potencial tóxico, sendo que o mecanismo de ação do extrato está associado em 
parte ao aumento de liberação de muco gástrico. Apoio Financeiro: FAPESP (proc. 
04/06207-7) e CAPES  



09.068 
PAPEL DO ÓXIDO NÍTRICO NA AÇÃO GASTROPROTETORA DA PARTIÇÃO 
AQUOSA DE Byrsonima intermedia A. JUSS. 
Santos, R. C.1; Sannomiya, M.2; Vilegas, W.2; Hiruma-Lima, C. A.1 - 1UNESP - IB - 
Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química Orgânica 
INTRODUÇÃO: A B. intermedia (Malpighiaceae), conhecida popularmente como 
murici-pequeno, é um arbusto do Cerrado considerado medicinal por sua propriedade 
antiúlcera e adstringente nas diarréias e disenterias. Este trabalho visa avaliar a 
participação do óxido nítrico na ação gastroprotetora da partição aquosa (AcoBi) 
obtida das folhas de B. intermedia em modelos experimentais de úlceras gástricas em 
ratos. MÉTODOS: Ratos machos Wistar (150-200g) foram aleatoriamente divididos 
em 6 grupos (N=7-8) onde 3 grupos foram submetidos ao prévio tratamento com 
salina (10mL/Kg, i.p.) e os outros 3 grupos receberam L-NAME (100mg/Kg, i.p.) que é 
um inibidor da óxido nítrico-sintase. Em seguida, os animais foram tratados (p.o.) com 
Salina (S), carbenoxolona (C) (100mg/Kg), AcoBi (100 mg/Kg). Uma hora após 
administração oral de Etanol absoluto (1mL/animal), todos os animais foram mortos e 
os estômagos examinados para contagem do índice de lesão ulcerativo (ILU) que 
foram expressos na forma de média±erro padrão, os valores médios obtidos foram 
submetidos à análise de variância de uma via (ANOVA). Resultados: O efeito 
gastroprotetor do AcoBi e da C foi confirmado através da redução significativa do ILU 
(AcoBi 24,28±4,3 e C=13,29±3,6) em comparação com os animais tratados com S 
(46,86±4,6). A inibição da ação do óxido nítrico através da prévia administração de L-
Name na mucosa gástrica foi constatada através da significativa reversão do efeito 
gastroprotetora nos animais tratados com C (88,14±17,2) e AcoBi (99,86±10,5) em 
comparação com os animais tratados com S (133,43±15,1). Discussão: No modelo 
experimental em que foi avaliado o papel do NO no mecanismo de citoproteção da 
partição aquosa, foi utilizado o inibidor de NO (L-Name), que acentuou as lesões na 
mucosa gástrica induzida por etanol. Esses resultados comprovam a ação 
gastroprotetora de AcoBi de B. intermedia bem como a participação do óxido nítrico no 
fortalecimento da barreira mucosa gástrica frente a lesão induzida por etanol. Apoio 
Financeiro: FAPESP (proc: 04/08608-9)  



09.069 
TRIAGEM ANTIÚLCERA DE EXTRATOS DE PLANTAS MEDICINAIS MATO-
GROSSENSES FRENTE AO Helicobacter pylori 
Souza, M. C.1; Beserra, A. M. S. S.1; Jesus, N. Z. T.1; Lima, J. C. S.1; Silva, R. M.1; 
Martins, D. T. O.1 - 1UFMT - Ciências Básicas em Saúde - FCM 
Introdução: A infecção por Helicobacter pylori em seres humanos está associada com 
gastrite superficial crônica, úlcera péptica e câncer gástrico. Por séculos, plantas têm 
sido usadas na medicina tradicional para tratar doenças gástricas. Este trabalho teve 
como objetivo realizar uma triagem da atividade anti-H. pylori in vitro de extratos de 
plantas medicinais mato-grossenses. Foram testados o extrato hexânico, fração 
diclorometânica da casca do caule de Calophyllum brasiliensis Camb. (FDCb), os 
extratos metanólicos da entrecasca de Strychnos pseudoquina St.Hill. (EMSp), das 
folhas de Hyptis crenata Pohl (EMHc), da planta inteira de Hyptis suaveolens L. 
(EMHs). e do cerne de Vatairea macrocarpa Bent. (EMVm), plantas estas 
selecionadas, por suas comprovadas atividades antiúlcera em modelos animais de 
úlcera gástrica. Método: Os bioensaios foram realizados com cepa padrão de 
Helicobacter pylori (ATCC 43504), cedida pela Fundação Oswaldo Cruz. A atividade 
anti-H. pylori dos extratos das plantas foi avaliada através dos métodos de difusão em 
disco e microdiluição em caldo. Para a realização da difusão em disco, foram 
realizadas diluições seriadas dos extratos para obtenção das doses de 0,0625; 0,125; 
0,25; 0,5 e 1 mg/disco. Foram utilizados discos estéreis (6 mm - CECON®), 
impregnados com 25µL de cada dose dos extratos. Os discos impregnados com os 
extratos foram depositados na superfície da placa inoculada com H. pylori, numa 
suspensão de 6x108 UFC/mL (escala 2 de Mc Farland), utilizando como droga padrão 
a claritromicina (15µg - CECON®), incubado a 37°C sob condições de microaerofilia 
por 3-5 dias. Os halos de inibição de crescimento foram mensurados, sendo 
considerados ativos os ≥ 10 mm. Para a determinação da Concentração Inibitória 
Mínima (CIM), a cada poço da microplaca, foi adicionado 100µl de caldo Mueller 
Hinton suplementado com 10% de soro fetal bovino inoculado com H. pylori 6x108 

(escala 2 de Mc Farland), acrescido de 100µL dos extratos para obtenções das 
concentrações finais de 0,0625; 0,125; 0,25; 0,5 e 1 mg/mL. A claritromicina (15,6; 
31,3; 62,5; 125 e 250 mg) foi usada como droga padrão. Em seguida, a microplaca foi 
incubada a 37°C, em microaerofilia por 3-5 dias. Resultados: No ensaio de difusão 
em disco, o FDCb apresentou, nas doses de 0,125; 0,25; 0,5 e 1 mg/disco, halos de 
inibição de 10, 11, 14 e 16 mm enquanto que o EMHc, nas doses de 0,5 e 1 mg/disco, 
apresentou halos de inibição de 10 e 12 mm, respectivamente. Os EMSp, EMHs e 
EMVm mostarram-se inativos frente ao H. pylori. Claritromicina apresentou halo médio 
de 29 mm. No método de microdiluição em caldo, as CIMs para os FDCb e EMHc 
foram de 0,0625 e 0,25 mg/mL, respectivamente. Discussão: Com base nos 
resultados pode-se sugerir que parte da atividade antiúlcera da FDCb e do EMHc 
deva-se à atividade anti-H. pylori e que os efeitos antiúlcera referidos para os EMSp, 
EMHs e EMVm independem de suas ações sobre o H. pylori. Apoio Financeiro: 
FAPEMAT; Centro de Pesquisa do Pantanal – CPP; CAPES.  



09.070 
CYTOTOXIC ACTIVITY OF B-SOLAMARINE, A STEROIDAL GLYCOSIDE FROM 
Solanum baturitense HUBER 
Marinho-Filho, J. D. B.1; Bezerra, D. P.1; Pires, A. M. L.2; Viana, F. A.2; Pessoa, C.1; 
Moraes, M. O.1; Pessoa, O. D. L.2; Silveira, E. R.2; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - 
Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Química Orgânica e Inorgânica 
Introduction: Solanum species (Solanaceae) are widely distributed in the world and 
used in popular medicine to the treatment of many diseases, including cancer and 
herpes (Ikeda et al; Biol. Pham. Bull., 26:1198, 2003). Moreover, it has been shown 
that steroidal glycosides from Solanum species have promising anticancer activity (Hu 
et al; Planta Med., 65:35, 1999). The aim of this study was to investigate the cytotoxic 
effects of b-Solamarine, a steroidal glycoside from Solanum baturitense Huber. 
Methods: b-Solamarine was isolated from the ethanol extract obtained from the leaves 
of S. baturitense. It was identified based 13C and 1H on NMR spectra. The cytotoxicity 
of b-Solamarine was tested against HL-60 (leukaemia), MDA-MB-435 (breast), SF-295 
(brain), HCT-8 (colon), PC3 (prostate), OVACAR5 (ovarian), A549 (lung) and 
UACC257 (melanoma) human cancer cell lines by MTT assay. The inhibition of 
proliferation was also determined by trypan blue dye exclusion test and DNA synthesis, 
based on the reduction of BrdU incorporation, using HL-60 as model. To further 
investigate the mechanisms involved in the cytotoxic activity, the effect of b-Solamarine 
on membrane integrity, cell cycle distribution, and DNA fragmentation were evaluated 
by flow cytometry. The differential morphology with hematoxylin-eosin and acridine 
orange/ethidium bromide (AO/EB) staining of treated cells were also analysed. Results 
and Discussion: b-Solamarine displayed cytotoxicity against all cancer cell lines 
tested, showing IC50 values in the range of 3.36 (1.14 - 4.45) to 5.03 (3.02 - 6.08) 
mg/mL in UACC257 and A549, respectively. At all concentrations tested (2.0, 4.0, and 
8.0 μg/mL), b-Solamarine reduced cell viability by the trypan blue exclusion test, 
however it did not cause significant increase in the number of non-viable cells. b-
Solamarine inhibited by 8%, 49% and 97% the DNA synthesis at the concentrations of 
2.0, 4.0, and 8.0 μg/mL respectively. At concentrations of 2.0 and 4.0 µg/mL, the cells 
of the G0/G1 and S phase remained constant, however, there were fewer cells in the 
G2/M phase (7.92% and 3.44% against 17.96 % of the control). At concentrations of 
8.0 µg/mL, all phase were decreased. Additionally, b-Solamarine caused significant 
DNA fragmentation at all concentrations tested. b-Solamarine induced disruption of 
membrane integrity only in higher concentration. In morphological analysis of treated 
cells, an increasing number of apoptotic cells were observed. Our findings suggest that 
b-Solamarine reduce tumor cell proliferation, acting mainly at G2/M phase of cells cycle. 
Supported by: CNPq, CAPES, BNB, FUNCAP, FINEP, Claude Bernard Institute.  



09.071 
MECANISMO GASTROPROTETOR DA Salvia officinalis L. ENVOLVE A INIBIÇÃO 
DA H+, K+-ATPASE 
Mayer, B.1; Baggio, C. H.1; Freitas, C. S.1; Twardowschy, A.1; Potrich, B. P.1; Allemand, 
A.1; Santos, A. C.1; Pizzolatti, M. G.2; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - Farmacologia; 
2UFSC - Química 
Introdução: A Salvia officinalis L. popularmente conhecida como sálvia, é amplamente 
utilizada para o tratamento de distúrbios gástricos e intestinais. Estudos anteriores 
mostraram que o extrato hidroalcóolico de Sálvia tem atividade protetora gástrica 
contra úlceras induzidas agudamente por etanol em ratos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o mecanismo de ação envolvido nesta atividade. Métodos: A atividade 
antisecretora ácida gástrica foi avaliada em ratas Wistar tratadas com EHS com a 
dose 700 mg/kg-vo previamente determinada pela DE50 através da metodologia de 
ligadura pilórica (Shay, H et al, Gastroenterology, v.5, p.43, 1945). Após 1 hora do 
tratamento com o EHS, realizamos a ligadura do piloro e administramos água 
(0,1ml/100g-id), atropina (1mg/kg-sc) e cimetidina (60 mg/kg-sc). 1 hora depois foi 
administrado betanecol (2,5mg/kg-sc), pentagastrina (400μg/kg-sc) e histamina (20 
mg/kg-sc). Após 4h os estômagos foram retirados e as secreções coletadas para 
determinação do volume e acidez total. A atividade da H+,K+-ATPase foi determinada 
utilizando métodologia in vitro, com concentrações de 30, 100 e 300μg/ml de EHS e de 
1, 10 e 100 mM de abietano e ácido oleanólico. Resultados: O extrato hidroalcóolico 
da Salvia officinalis L.(EHS) inibiu a atividade da H+,K+-ATPase com CI50 de 175 ± 
51,7μg/ml. O abietano inibiu a atividade da H+, K+ ATPase nas concentrações de 10 e 
100 mM em 46,07 ± 0,12 % e 72,63± 0,12%, respectivamente. O ácido oleanólico não 
foi capaz de inibir a atividade da enzima. No modelo da ligadura do piloro com 
secretagogos, o EHS na dose de 700mg/kg reduziu em 24% (0,076±0,0047 
mEq[H+]/ml) a acidez e em 29% o volume da secreção (4,49±0,047 ml) ácida gástrica 
estimulada com histamina (controle histamina acidez: 0,099±0,0058 mEq[H+]/ml; 
volume: 6,88±0,37 mEq[H+]/ml). O EHS não foi capaz de reduzir significativamente a 
acidez e volume da secreção induzida por betanecol e pentagastrina. Discussão: Os 
efeitos protetores gástricos do extrato hidroalcoolico da Salvia (Salvia officinalis L.) 
parecem envolver de forma significativa a redução da secreção ácida gástrica através 
da inibição da atividade da bomba H+K+-ATPase e do bloqueio dos receptores 
histaminérgicos H2 Apoio Financeiro: CAPES  
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SCREENING OF MARINE ACTINOMYCETES EXTRACTS FOR CYTOTOXICITY IN 
CANCER CELL LINES 
Araujo, A. J.1; Hernandez, I. L. C.2; Oliveira, J. H. H. L.2; Pasotto, M. B.2; Badino-Junior, 
A. C.2; Hokka, C. O.2; Costa-Lotufo, L. V.1; Moraes, M. O.1; Pessoa, C.1; Montenegro, 
R. C.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFSCar - Engenharia Química 
Introduction: Natural products have been investigated as biologically active 
compounds with a great therapeutic potential, providing the basis for most of drugs 
currently in clinical use, especially in cancer. In this way, a growing number of marine 
actinomycetes have been identified as a source of novel and potentially bioactive 
secondary metabolites. In the present work, it was evaluated the cytotoxicity of 12 
extracts obtained from marine actinomycetes Streptomyces cebimarensis (Sc2), S. 
carpaticus (Sa4) and S. acrymicini (Scp3). The cytotoxic activity was measured as the 
ability to inhibit cancer cell proliferation and to cause lysis of mouse erythrocytes. 
Materials and Methods: Streptomyces strains were isolated from sediments samples 
collected in São Sebastião, São Paulo, Brazil, being identified as S. carpaticus, S. 
acrymicini and S. cebimarensis. The actinomycetes strains were grown in modified 
GYM broth medium, at 270C during 4 days at 200 rpm. Culture media were filtrated on 
Whatman paper # 1 to the preparation of the crude aqueous extracts. The pH of these 
extracts was adjusted to 7,0 and they were subjected to a solvent-solvent partition with 
EtOAc and n-BuOH. The first extraction was carried out with EtOAc (2x150 mL). These 
organic fractions were designed Sc2a, Scp3a, Sa4a. The remaining aqueous phases 
had its pH adjusted to 3,0 and two new partitions were carried out. The first one with 
EtOAc (2x150 mL) was designed Sc2b, Scp3b, Sa4b, and the second one carried out 
with n-BuOH (2x150 mL) that was called Sc2c, Scp3c, Sa4c. All of the obtained 
organic extracts including aqueous one (Sc2d, Scp3d, Sa4d) had their solvents 
evaporated in speed-vac equipment before evaluated by bioassay. The cytotoxic 
activity of tested extracts was evaluated against three human cancer cell lines: HL-60 
(leukemia), HCT-8 (colon) and SF-295 (nervous system) using the MTT assay. The 
extracts (50mg/mL) were incubated for 72 hours and the MTT assay was performed. 
The hemolytic assay was performed using multi-well plates with 96 wells. Each well 
received 50 mL of 0.85 % NaCl solution containing 10mM CaCl2. Erythrocytes were 
incubated with extracts for 1 hour at concentrations ranging from 7,8 to 1000 μg/mL. 
Results and Discussion: For all extract tested, only Sa4a inhibited > 92% of cancer 
cell growth. Interestingly, extracts Scp3d, Scp3a, Scp3b, Sa4c and Sa4d lack activity 
against HL-60 cell line, but inhibit SF-295 and HCT8 cell growth up to 20%. This may 
indicates a selectivity of these extracts against solid tumors, and since an extract is a 
miscellaneous of substances, it may be interesting to further investigate these extracts. 
In order to verify whether the observed cytotoxicity is related to membrane disruption, 
extracts were tested for their ability to induce lysis of mouse erythrocytes. However, all 
but Sc2b (IC50 560mg/mL), Scp3a (IC50 840mg/mL) and Scp3c (IC50 880mg/mL) lack 
lytic activity, suggesting that the mechanism of cytotoxicity is not a result of membrane 
damage. Bio-guided studies are going to be done to further identify new anti-cancer 
compounds. Supported by: FAPESP, CNPq e FINEP.  
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AVALIAÇÃO DO MECANISMO DE AÇÃO ANTIULCEROGÊNICO DO EXTRATO 
METANÓLICO DAS CASCAS DE Qualea parviflora MART. (VOCHYSIACEAE). 
DOSAGEM DA GLUTATIONA TOTAL E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE 
ANTIOXIDANTE. 
Mazzolin, L. P.1; Nasser, A. L.2; Vilegas, W.2; Hiruma-Lima, C. A.1 - 1UNESP - IB - 
Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química Orgânica 
Introdução: O gênero Qualea ocorre em toda a América Tropical, desde o México até 
o Brasil. Popularmente, o decocto das folhas de Qualea sp. é usado para úlcera, 
gastrite, amebíase, diarréia com sangue e cólicas intestinais. A espécie Qualea 
parviflora é conhecida como pau-terra-de-flor-miudinha, sendo utilizada como anti-
séptico externo e contra azia. Estudos anteriores realizados em nosso laboratório 
mostraram que o extrato metanólico das cascas de Qualea parviflora (QpMeOH) 
possui grande capacidade gastroprotetora frente a diversos agentes indutores de 
lesão, e ainda, que esta gastroproteção é dependente de compostos sulfidrílicos 
presentes na mucosa (dados apresentados no XIX Simpósio de Plantas Medicinais do 
Brasil). De posse destes resultados, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
capacidade de manutenção dos níveis de glutationa total e a atividade antioxidante de 
QpMeOH. Métodos: As cascas de Qualea parviflora foram devidamente secas, 
trituradas e colocadas em contato com o solvente metanol, onde permaneceu por sete 
dias para extração dos constituintes químicos polares. Após este período, o conteúdo 
obtido foi filtrado e submetido à evaporação completa do solvente em rotaevaporador 
a 45 °C para concentração do extrato QpMeOH. Ratos machos (180-200) receberam 
tratamento oral de salina (controle negativo), carbenoxolona 100 mg/Kg (controle 
positivo) e QpMeOH 500 mg/Kg num volume máximo de 10 mL/Kg. Após 1 hora dos 
tratamentos, todos os animais receberam 1 mL de etanol absoluto como agente 
indutor das lesões gástricas. Decorrida mais 1 hora, os animais foram mortos, seus 
estômagos retirados e uma tira transversal foi preparada para determinação 
bioquímica dos níveis de glutationa total. Em adição, a atividade antioxidante de 
QpMeOH foi avaliada pela inibição da lipoperoxidação induzida por sulfato ferroso e 
ácido ascórbico em membranas isoladas de cérebro de rato. Os resultados foram 
expressos na forma de média±desvio padrão da média (ANOVA-Dunnett ** p< 0,01). 
Resultados e Discussão: Ratos tratados com QpMeOH mostraram a prevenção da 
depleção dos níveis de glutationa total (salina: 1017,41±149,95 nmol/g; QpMeOH: 
1386,56±134,66 nmol/g** e Sham: 1724,84±374,66 nmol/g**). QpMeOH na dose de 
4,62±0,18 μg/mL foi capaz de inibir em 50% a lipoperoxidação nas membranas 
isoladas de cérebro de rato induzida por sulfato ferroso e ácido ascórbico. Estes 
resultados corroboram resultados anteriores e mostram que QpMeOH tem sua 
atividade gastroprotetora mediada por mecanismos dependentes dos grupamentos 
sulfidrílicos (dados apresentados no XIX Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil) e 
da prevenção depleção dos níveis de glutationa. Apoio Financeiro: Biota/Fapesp  
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STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS OF PIPLARTINE-INDUCED 
CYTOTOXICITY ON HUMAN CANCER CELLS 
Bezerra, D. P.1; Pessoa, C.1; Moraes, M. O.1; Menezes, J. E. S. A.2; Silveira, E. R.3; 
Pessoa, O. D. L.4; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UECE - 
Centro de Ciências e Tecnologia; 3UFC - Química; 4UFC - Química Orgânica e 
Inorgânica 
Introduction: Piplartine (5,6-dihydro-1-[1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-trans-2-
propenyl]-2(1H)pyridinone), a known alkaloid amide component from peppers, is a 
potent cytotoxic agent, which suppress cancer growth and reduce cell survival, 
triggering both apoptosis and/or necrosis pathways (Bezerra et al; Z. 
Naturforsch,60:539, 2005; Bezerra et al; Braz. J. Med. Biol. Res., 39:801, 2006, 
Bezerra et al; Toxicol. in Vitro 21:1, 2007). The aim of this study was to identify 
structural elements in piplartine that are associated with enhanced cytotoxic activity. 
Methods: In this study, piplartine and five different piplartine-like structures (piplartine 
N-3’,4’,5’-trimethoxydihidrocinnamoil-dihidropyridin-2-one; N-3,4,5-trimethoxycinamoil-
1,2-aminoethane; O-3,4,5-trimethoxycinamoil-1,2-ethanodiol; 3’,4’,5’-
trimethoxycinnamic acid; S-3,4,5-trimethoxycinamoil-benzene), including reduced and 
hydrolyzed metabolites, were synthesized, and their cytotoxic activity were examined 
on HL-60 (leukemia), SF295 (brain), MDA-MB-435 (breast), and HCT-8 (colon) human 
cancer cell line by MTT assay after 72 hours incubation. Results and Discussion: 
Piplartine displayed potent cytotoxicity against all cancer cells tested, showing IC50 
values in the range of 0.33 (0.16 – 0.58) to 0.96 (0.81 – 1.15) mg/mL in HL-60 and 
MDA-MB-435, respectively. However, none of piplartine-like structures showed any 
cytotoxic activity. By comparing the cytotoxicity of selected molecules that differ in 
structural elements, we identified that the presence of two α,β-unsaturated carbonyl 
moieties is an important structural requirement for cytotoxic activity. Molecules with a 
1,2-diaminoethane, dimethyl ester or thiophene-group did not exhibit cytotoxicity. 
Reduced and hydrolyzed derivatives, typicals metabolites of phase I enzymes, were 
also associated with loss of cytotoxicity, suggesting that metabolites found in vivo are 
less active than unmodified alkaloid. The results of our study may help in the 
identification of novel piplartine-like structures with optimized cytotoxic activity to be 
tested for cancer treatment. Supported by: CNPq, CAPES, BNB, FINEP, Instituto 
Claude Bernard  
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ANTIOPHIDIAN PROPERTIES OF Schizolobium parahyba AQUEOUS EXTRACT 
Mendes, M. M.1; Vieira, S. A. P. B.1; Lucena, M. N. de1; Oliveira, C. F.1; Lopes, D. S.1; 
Vale, L. H. F.1; Alcantara, T. M.2; Hamaguchi, A.1; Homsi-Brandeburgo, M. I.1; 
Rodrigues, V. M.1 - 1UFU - Instituto de Genética e Bioquímica ; 2UFU - Faculdade de 
Clínica Médica 
Introduction: The natural products have been used for the man since the beginning of 
human civilization to treat and cure diseases. Many medicinal plants have been 
recommended for the alternative treatment of snakebites. The Schizolobium parahyba 
leaves was washed and homogenized with deionized water using a mixer for 15 
minutes. The material was filtered and centrifuged at 30.000xg for 15 minutes and the 
supernatant was lyophilized and stocked in a -20ºC. The lyophilized vegetal extract of 
the Schizolobium parahyba (Sp) was weighed and dissolved in saline solution (NaCl 
0,9%) (saline) minutes before the use. The extract concentration was expressed in 
dried mass lyophilized terms. The aqueous extracts of Sp were assayed for their ability 
to inhibit some biological activities induced by Bothrops pauloensis venom (Bp). 
Methods: For neutralization two experimental conditions were tested: (i) Incubation: 
mice received solutions containing venoms or toxins previously incubated with Sp at 
1:50 ratio (venom/extract, w/w) for 30 min at 37°C; (ii) Treatment: mice received 
solutions containing venom and 15 min later the animals were inoculated by the same 
route with Sp in the ratios 1:50 and 1:100 venom/extract (w/w). In the hemorrhagic 
activity swiss mice received 2 minimum hemorrhagic doses (MHD) of venom Bp 
intradermically. Control mice received only saline or Sp. Three hours after injection, 
mice were killed, and the hemorrhagic area of their skin was measured. The myotoxic 
activity was assayed using swiss mice injected in the right gastrocnemius with 25μg of 
Bp venom. Control mice received only saline or Sp. After 3 h, the animals were bled 
from the tail and blood was collected. Plasma creatine kinase activity was determined 
in units/L. Platelet and plasma fibrinogen levels were evaluated before administration of 
50μg of Bp injected in the right gastrocnemius muscle. Control animals received 50μL 
PBS or Sp only and 6 h later, the animals were sacrificed. The blood was collected by 
cardiac puncture in the presence of EDTA and the blood samples were analyzed to 
determine platelet number and plasma fibrinogen concentration determined by 
measuring the clotting time. Results: Hemorrhagic and myotoxic activities induced by 
Bp venom were significantly inhibited when different amounts of Sp were previously 
incubated with this venom in the ratio 1:50 (w/w). However, when Sp was administered 
at the same route after the venom injections, the tissue local damage, such as 
hemorrhage and myotoxicity was only inhibited at ratio 1:100 (w/w). We also evaluated 
the inhibitory effect of Sp upon the spreading of Bp from the injected area into systemic 
circulation. Platelet and plasma fibrinogen levels which were significantly maintained 
when Sp extract inoculation occurred at the same route after Bp venom injection in the 
ratios 1:50 and 1:100 (w/w). Conclusion: In conclusion, our observations confirmed that 
aqueous extract of Sp possesses potent snake venom neutralizing properties. It may 
be used as an alternative treatment to serum therapy and as a rich source of potential 
inhibitors of toxins. Keywords: Snake venom; Bothrops pauloensis; medicinal plant; 
plant anti-snake venom, Schizolobium parahyba 
 Supported by: UFU, FAPEMIG,CNPQ  
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ASSESSMENT OF THE CYTOTOXIC POTENTIAL OF FRACTIONS OBTAINED 
FROM THE MARINE SPONGE Monanchora arbuscula COLLECTED AT PEDRA 
DA RISCA DO MEIO STATE PARK, CEARÁ, BRAZIL 
Ferreira, E. G.1; Jimenez, P. C.1; Oliveira, J. R.2; Hajdu, E.3; Pessoa, C.1; Moraes, M. 
O.1; Silveira, E. R.2; Pessoa, O. D. L.2; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - Fisiologia e 
Farmacologia; 2UFC - Química Orgânica e Inorgânica; 3UFRJ - Museu Nacional do Rio 
de Janeiro 
Introduction: Oceans are sufficiently promising for therapeutics purposes presenting a 
range of unique structures and molecules. Among the most prolific groups, marine 
sponges are extensively studied for being rich in bioactive secondary metabolites. 
Methodology: Material collection took place at the Pedra da Risca do Meio State Park, 
located at A, 3º 33’ 800” S e 38º 26’ 000” O; B, 3º 36’ 000” S e 38º 26’ 000” O; C, 3º 36’ 
000” S e 38º 21’ 600” O; D, 3º 33’ 800” S e 38º 21’ 600” O, and depth raging from 17 to 
30m. The samples were immersed in 100% ethanol and stored in low temperatures. 
Part of the storing EtOH was evaporated, yielding the ethanol extract, and the rest was 
used in the homogenization of the solid material. The extraction was done with 
EtOH/DCM 1:1, obtaining the organic extract. After the solvents were removed, both 
partitions were congregated and the crude extract was fractioned with solvent of 
different polarities, obtaining the following fractions: petroleum ether (PE), 
dichloromethane (DCM), MeOH and EtOAc. The crude extract and the fractions were 
assayed for cytotoxic activity, evaluated by their hemolytic activity on mouse 
erythrocytes and their anti-proliferative activity on human tumor cell lines (HL-60; HCT-
8; MDAMB435; SF-295) using the MTT assay. Results and discussion: The crude 
extract and fractions DCM, EtOAc and MeOH showed activity in MTT assay, with IC50 
ranging from 1.1 to 7.6 ug/mL in all tested cell lines, however the fraction PE showed 
only a moderate activity n HL-60 and MDAMB435 with IC50 of 7.7 and 15.6, 
respectively. On the hemolytic assay, only the fraction PE was inactive on mouse 
erythrocytes, but the others presented only a moderate toxicity, with EC50 values much 
higher than the effective concentrations on cell growth inhibition. These data suggested 
that M. arbuscula is an interesting source of cytotoxic compounds. Supported by: 
CNPq, BNB/FUNDECI, FINEP e InCB  
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CYTOTOXIC ACTIVITY OF ORGANIC FRACTIONS OBTAINED FROM A HYDRO-
ALCOHOLIC EXTRACT OF THE ASCIDIAN Euherdmania SP. (TUNICATA, 
ASCIDIACEA) COLLECTED ON THE NORTHEASTERN COAST OF BRAZIL 
Rodrigues, F. A. R.1; Jimenez, P. C.1; Wilke, D. V.1; Moraes, M. O.1; Pessoa, C.1; 
Costa-Lotufo, L. V.1; Silveira, E. R.2; Oliveira, C. P.2 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia 
- UNIFAC ; 2UFC - Química Orgânica e Inorgânica 
Introduction: Marine invertebrates are important sources for the investigation of 
bioactive secondary metabolites. Sponges, bryozoans, and tunicates are among the 
most promising organisms as sources of new active principles for drug development. 
The present work consisted of a bioguided fractionation of a hydro-alcoholic extract 
obtained from the ascidian Euherdmania sp. (E-EHB) from the northeastern Brazilian 
coast. Methods: The specimens were collected and homogenized in ethanol. The E-
EHB was later partitioned (solid/liquid) with different organic solvents yeilding four 
fractions: E-P-Hex; -DCM; -AcOEt; -MeOH. The cytotoxicity of the samples was tested 
against four human tumor cell lines: HL-60 (leukaemia), MDA-MB-435 (breast cancer), 
SF-295 (central nervous system cancer) and HCT-8 (colon cancer). Cell growth was 
quantified by the ability of living cells to reduce the yellow dye (MTT) to a purple 
formazan product. The hemolytic assay was preformed in 96-well plates using a 2% 
mouse erythrocyte suspension in 0.85% NaCl containing 10mM CaCl2. Results and 
Discussion: Fractions of intermediate polarities, E-P-DCM and –AcOEt, showed the 
lowest IC50 values, ranging from 9.1 to higher than 50 µg/mL, and 10.6 to 31.4 µg/mL, 
respectively. CCDC profiles show many similarities between both fractions. The 
hemolytic potential was evaluated to observe if the toxicity of the fractions were related 
to damage in the cellular membrane. E-P-DCM, E-P-AcOEt and E-P-Hex showed 
some hemolytic activity against mouse erythrocytes, with EC50 values in the range of 
238.8 to 886.1 µg/mL, but these values are relatively high compared with the toxic 
concentrations for cell proliferation inhibition. Studies are in progress for the purification 
of active compounds and posterior evaluation of the mechanism of cytotoxic action. 
Supported by: CNPq, CAPES, BNB, FUNCAP, FINEP and InCB  
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CYTOTOXIC ACTIVITY OF NINE SYNTHETIC NAPHTHOQUINONES AGAINST 
HUMAN CANCER CELL LINES  
Montenegro, R. C.1; Araujo, A. J.1; Nunes, A. S.1; Goulart, M. O. F.2; Molina, M. T.3; 
Costa-Lotufo, L. V.1; Moraes, M. O.1; Pessoa, C.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 
2UFAL - Instituto de Química e Biotecnologia; 3Instituto de Química Médica - Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
Introduction: Naphthoquinones (NQ) have been extensively studied due to their 
activity as topoisomerase inhibitors, mechanism that leads cells into apoptosis 
(programmed cell death). These enzymes are critical to DNA replication in cells. In 
addition, naphthoquinones have been shown to induce the production of reactive 
oxygen species (ROS), by redox cycling. ROS can cause damage to cells. The aim of 
this study was to analyze the antiproliferative activity of these compounds in tumor cell 
lines, and the hemolytic activity in mice erythrocites. Methods: The cytotoxicity of nine 
naphthoquinones was tested against HL-60 (leukaemia), MDA-MB-435 (breast), SF-
295 (brain) and HCT-8 (colon) human cancer cell lines using MTT assay after 72 hours 
of incubation. The general viability of cultured cells was determined by reduction of the 
MTT to a blue formazan product. A 2% mouse erythrocyte suspension was used to 
verify whether the observed cytotoxicity is related to membrane disruption. After 
incubation for 1 hour with substances (3.9 - 200 mg/mL), the supernatant containing 
hemoglobin was determined spectrophotometrically at 540 nm. Results and 
Discussion: The 5-methoxy-1,4-naphthoquinone was the most active compound, 
displaying cytotoxicity against all cancer cell lines tested, showing IC50 values in the 
range from 0.64 (0.51 - 0.79) in HL60 to 0.88 (0.72- 1.07) mg/mL in SF-295, 
respectively. With the introduction of a bromide in position 2 of the NQ moiety, giving 2-
bromo-5-methoxynaphthoquinone, the IC50 is kept for HL-60, but increased 3 times for 
the other cell lines. This may be an interesting structural modification to increase the 
selectivity of this compound to leukemia cell line (HL60). All the other compounds 
presented IC50 higher than 1.5 mg/mL. The nine naphthoquinones were further tested 
for their ability to induce lysis of mouse erythrocytes. However, none of the tested 
compounds presented any activity in this assay, what indicates that the possible 
mechanisms underling cytotoxicity are not related to membrane disruption, suggest a 
more specific mechanism of antiproliferative activity. Supported by: CNPq/CSIC, 
CAPES, BNB, FUNCAP, FINEP, MCT/Neoplasias, IM-INOFAR Claude Bernard 
Institute.  
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ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DOS EXTRATOS BRUTOS, DE DUAS 
VARIEDADES DE PRÓPOLIS BRASILEIRA 
Madjarof, C.1; Alencar, S.2; Monteiro, K. M.1; Tinti, S. V.3; Carvalho, J. E.3 - 1UNICAMP 
- CPQBA - Fitoquímica; 2ESALQ - USP - Agroindústria, Alimentos e Nutrição; 
3UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e Toxicologia 
A própolis é uma resina coletada por abelhas da espécie Apis mellifera de diversas 
partes das plantas sendo utilizada para revestimento das paredes da colméia, 
embalsamar possíveis insetos invasores e como antibiótico natural. Atualmente vem 
se destacando por apresentar propriedades antimicrobiana, antiinflamatória, 
cicatrizante, anestésica, anticariogênica, antiviral, anticarcinogênica, antioxidante e 
antiulcerogênica. No presente trabalho, foi avaliado a atividade antiulcerogênica de 
duas variedades de própolis bruta: a vermelha proveniente de Alagoas e a pertencente 
ao grupo 6 (G6) da Bahia. Inicialmente foi avaliada a atividade antiulcerogênica das 
própolis brutas em modelos de úlcera induzida por etanol. A própolis bruta vermelha 
foi administrada oralmente nas doses de 100, 200 e 300 mg/kg e a G6 nas doses de 
50, 100 e 150 mg/kg. Ambas as própolis revelaram atividade antiulcerogênica 
interessante, partindo-se para a identificação do possível mecanismo de ação, através 
do mesmo modelo. Para tanto, foram calculadas as doses efetivas das própolis brutas: 
70mg/kg para a própolis vermelha e 50mg/kg para a G6. Até o presente momento 
foram avaliados alguns mecanismos de citoproteção da mucosa gástrica que 
envolvem a participação dos grupos sulfidrila não proteicos, prostaglandinas, e óxido 
nitrico. Em experimentos distintos, estas vias foram bloqueadas com os respectivos 
inibidores: N-etilmaleimida, Indometacina e L-name. A própolis bruta vermelha, 
administrada oralmente nas doses de 100, 200 e 300 mg/kg apresentou porcentagens 
de inibição do índice de lesões ulcerativas (ILU) de 57%, 74% e 92% respectivamente 
enquanto a G6 administrada nas doses de 50, 100 e 150 mg/kg apresentou 
porcentagens de inibição do ILU de 89%, 91% e 94%. A carbenoxolona, utilizada 
como controle positivo na dose de 200mg/Kg promoveu uma redução do ILU em 92%. 
Com relação aos mecanismos de ação avaliados, não ocorreu diferença significativa 
das porcentagens de inibição do ILU entre os grupos tratados e não tratados 
previamente com os inibidores N-etilmaleimida, Indometacina e L-name,. A própolis 
vermelha (70mg/kg) inibiu o ILU em aproximadamente 60% enquanto que a G6 
(50mg/kg) em 90% para os três mecanismos avaliados. A própolis vermelha bem 
como a G6 revelaram atividade antiulcerogênica de elevada potência quando 
comparada com drogas tradicionalmente utilizadas no tratamento de úlcera gástrica. 
Os mecanismos de ação até então estudados, não envolvem a participação de óxido 
nítrico, radicais sullfidrilas e aumento da produção de prostaglandinas. O foco deste 
estudo agora, esta em avaliar a atividade anti-secretória das própolis através do 
modelo de ligadura de piloro. Apoio Financeiro: CPQBA/Unicamp, CNPQ  



09.080 
INHIBITION OF Bothrops moojeni AND B. pauloensis VENOM ACTIVITIES BY 
AQUEOUS EXTRACT STRYPHNODENDRON ADSTRINGENS 
Lucena, M. N. de1; Vieira, S. A. P. B.2; Meirelles, C. J. C. S.3; Hamaguchi, A.2; 
Rodrigues, V. M.2; Mendes, M. M.2; Homsi-Brandeburgo, M. I.2 - 1UFU - Instituto de 
Biologia; 2UFU - Genética e Bioquímica; 3UFU - INGEB - Instituto de Genética e 
Bioquímica 
Introduction In central region of Brazil, the snakes of Bothrops genera were 
responsible for 74% of the accidents. Evenomation by this venoms generally results in 
persistent bleeding due consumption of clotting factors and blood incoagulability 
followed by hemorrhage in victims of snakebite, with consequent local tissue damage. 
Snakebites are frequently treated with parentheral administration of anti-venoms. 
However, neutralization of local tissue damage usually does not occur. Plant extracts 
constitute an extremely rich source of pharmacologically active compounds, and a 
number of extract has been shown to possess anti-venom activity. This study shows 
the ability of the aqueous extract from the stem Stryphnodendron adstringens (EVA) to 
neutralize some haemostatic effects induced by venoms Bothrops moojeni and B. 
pauloensis. Methods EVA was prepared of the bark from Stryphnodendron 
adstringens by decoction and lyophilized. The inhibitions of the activities coagulant, 
hemorrhagic and sanguine unclothing induced by the venom were assayed with 
incubation by 30 min to 37 ºC in three ratios: 1:1, 1:5 and 1:10 (m/m; Bp/EVA). Results 
The clotting activity was inhibited by the EVA, prolonging the coagulation time of 
plasma in 50% in ration of 1:5 (w/w). Our results showed that the hemorrhagic activity 
of Bothrops was 100% inhibited by EVA in the ratio of 1:1 (m/m). The sanguine 
unclothing was inhibited significant in the ratio of 1:5 (m/m). Discussion Our results 
demonstrated that the EVA can be a complementary therapy by ophidian accidents. 
Furthermore, these inhibitors can be used as molecular models for development of new 
agents in treatment of ophidian accidents. Supported by: UFU, CNPq, FAPEMIG, 
CAPES  



09.081 
CITOTOXICIDADE IN VITRO DE EXTRATOS BRUTOS DE Erythroxylum caatingae 
PLOWMAN E Erythroxylum subrotundum A. ST.-HIL. (ERYTHROXYLACEAE) 
Silva, T. G.1; Aguiar, J. S.1; Rodrigues, M. D.1; Tavares, J. F.2; Silva, M. V.3; Silva, M. 
S.4; Nascimento, S. C.1 - 1UFPE - Antibióticos; 2UFPB - Tecnologia Farmacêutica; 
3UFPB - Antibióticos; 4UFPB - LTF 
Introdução: Tendo em vista a grande utilização de produtos naturais pela população, 
faz-se necessário realizar estudos preliminares da citotoxicidade de extratos brutos e 
substâncias isoladas de vegetais. O objetivo desse trabalho foi avaliar a citotoxicidade 
de extratos metanólico do caule de Erythroxylum caatingae e metanólico das folhas de 
Erythroxylum subrotundum frente às células KB (carcinoma epidermóide de boca 
humana) e VERO (células epiteliais normais do rim de macaco). Métodos: A atividade 
citotóxica foi avaliada através do método colorimétrico do MTT (brometo [3-(4,5-dimetil 
(tiazol-il)-3,5-difenil] tetrazólio). Uma suspensão celular com 105células/mL foi 
distribuída em placas de cultura com 96 poços, incubadas a 37ºC, em atmosfera 
úmida (5% de CO2), durante 24h. Em seguida a substância teste (50, 25, 12,5 e 
6,25µg/mL) foi adicionada às placas (22µL/poço), que foram reincubadas a 37ºC por 
72h, quando então, foi adicionado 25ml de MTT (5mg/mL). As placas foram mantidas 
por duas horas na estufa, após este período, foi adicionado 100ml de DMSO a cada 
poço. A leitura óptica foi feita em leitor automático de placas (630nm). A CI50 foi 
determinada, a partir de uma regressão linear, relacionando-se o percentual de 
inibição em função do logaritmo das concentrações testadas, admitindo-se um 
intervalo de confiança de 99% (p<0,01), para a reta obtida. Resultados: Os extratos 
não apresentaram citotoxicidade frente às células KB e VERO nas concentrações 
testadas. Discussão: A ausência de citotoxicidade destes extratos brutos corroboram 
com os resultados observados em estudo anterior frente às linhagens HEp-2 
(carcinoma de laringe humana) e NCI-H292 (carcinoma de pulmão humano). Apoio 
Financeiro: CNPq  



09.082 
NEUTRALIZATION OF CROTOXIN FROM Crotalus durissus terrificus BY 
AQUEOUS EXTRACT OF Casearia sylvestris (FLACOURTIACEAE) AND ITS 
FRACTIONS IN MOUSE NEUROMUSCULAR PREPARATION 
Cavalcante, W. L. G.1; Campos, T. O.1; Dal Pai-Silva, M.2; Pereira, P. S.3; Oliveira, C.4; 
Soares, A. M.5; Gallacci, M.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Farmacologia; 2UNESP - IB - 
Botucatu - Morfologia; 3UNAERP - Biotecnologia; 4USP - Farmácia; 5USP - Clinical, 
Toxicological and Bromatological Analysis 
Introduction: Specific antivenom is the mainstay of medical treatment for snakebite 
envenomations. However, the efficacy of serum therapy is limited by several factors 
including the period of time elapsed between the accident and the treatment, its 
prohibitive cost and the possibility of serious side effects such as serum sickness. 
Thus, it is important to search for different venom inhibitors that could complement or 
substitute for the action of antivenoms. Aqueous extract of Casearia sylvestris 
(Flacourtiaceae) has been shown to inhibit enzymatic and biological properties of 
several snake venoms and purified phospholipase A2 (PLA2) toxins. The skeletal 
neuromuscular junction is one of the major targets of PLA2 toxins. In this work we 
evaluated the influence of C. sylvestris aqueous extract and its fractions upon the 
neuromuscular blocking and the muscle damaging activities of crotoxin (CTX) from C. 
durissus terrificus in mice phrenic-diaphragm preparations. Methods: Myotoxicity was 
assessed by light microscopic analysis of diaphragm muscles. Paralyzing activity was 
evaluated through the recording of isolated contractions (0.5 Hz) evoked indirectly in 
phrenic-diaphragm (PD) preparations. Fractions were obtained by gel filtration of the 
extract on a Sephadex LH20 column. Data (mean±SEM, n = 3 to 8) were analyzed by 
ANOVA (p<0.05). Results: CTX (0.5 mM) induced irreversible and time-dependent 
blockade of twitches. However, CTX did not induce significant indices of muscle 
damage, assessed by microscopic analysis. Preincubation with C. sylvestris extract 
(1:10 w/w, for 30 min at 37°C) inhibited about 90% of the neuromuscular blockade 
induced by CTX in 90 minutes. Fractions Cs28/29 and Cs25 reproduced the 
neutralizing effect of Casearia sylvestris crude extract at (1:5 w/w). However Cs20 
presented just a parcial neutralizing effect. At Cs28/29 were found tanins, at fraction 
Cs25 flavonoids and at Cs20 amino acids or amines. Discussion: These findings 
expanded the spectrum of C. sylvestris antivenom activities, evidencing that it could be 
a good source of potentially useful PLA2 inhibitors. A deeper caracterization of the 
fractions are in course. Supported by: FAPESP and CAPES  



09.083 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTISECRETORA GÁSTRICA DO EXTRATO BRUTO 
HIDROALCOÓLICO DA Tabebuia avellanedae (IPÊ-ROXO). 
Mayer, B.1; Potrich, B. P.1; Twardowschy, A.1; Allemand, A.1; Freitas, C. S.1; Baggio, C. 
H.1; Marques, M. C. A.1 - 1UFPR - Farmacologia 
Introdução: As cascas da Tabebuia avellanedae, conhecida como ipê-roxo, é utilizada 
popularmente para o tratamento de transtornos gastrintestinais. Este trabalho avaliou o 
efeito antisecretor do extrato bruto hidroalcoólico das cascas do ipê-roxo (EHI) em 
modelos de secreção gástrica. Métodos: A avaliação da atividade antisecretora foi 
realizada através do modelo da ligadura do piloro em ratas Wistar tratadas com EHI 
nas doses de 30, 100, 300 e 1000mg/kg (i.d.). Após 4 horas da cirurgia os animais 
foram mortos e os estômagos foram retirados para a determinação do volume (ml) e 
da acidez (mEq[H+]/ml) do conteúdo gástrico. As vias envolvidas no mecanismo de 
ação antisecretor do EHI foram estudadas através dos modelos in vitro pela 
determinação da atividade da bomba H+/K+/ATPase e in vivo pela avaliação do volume 
e acidez do conteúdo gástrico no modelo da ligadura de piloro com os estímulos 
secretores betanecol (2,5mg/kg, s.c), histamina (20mg/kg, s.c) e pentagastrina 
(400μg/kg, s.c). Resultados: Nas doses de 30, 100, 300 e 1000mg/kg de EHI a acidez 
foi de 0,072±0,009; 0,055±0,006; 0,044±0,007 e 0,030±0,007mEq[H+]/ml 
respectivamente, enquanto que a acidez da secreção gástrica que foi de 
0,088±0,004mEq[H+]/ml no controle (veículo água i.d). Enquanto que o volume do 
conteúdo gástrico de 11,2±0,5 ml secretado no controle foi reduzido nas mesmas 
doses para 7,8±1; 6,4±0,5; 5,7±0,5 e 6,6±0,8 ml, respectivamente. A atividade da 
bomba de H+/K+/ATPase determinado através do modelo de formação de fósforo 
inorgânico, que no controle foi de 7,4±0,07 μM/min, foi reduzido pelo EHI para 4,8±0,1; 
4,4±0,1; 5,0±0,1 e 3,5±0,2 μM/min com as doses de 30, 100, 300 e 1000 mg/ml, 
respectivamente. Quando a secreção gástrica foi estimulada por secretagogos, o EHI 
(400mg/kg) reduziu a acidez e o volume de secreção estimulada com pentagastrina 
para 0,048±0,004mEq[H+]/ml e 6,1±0,4 ml em comparação ao controle estimulado com 
pentagastrina, que resultou em acidez de 0,075±0,005mEq[H+]/ml e volume de 
9,5±0,8ml. Na mesma dose o EHI reduziu a acidez e o volume da secreção estimulada 
com histamina para 0,06±0,006mEq[H+]/ml e 8,4±0,6 ml enquanto que o controle 
estimulado com histamina apresentou acidez de 0,102±0,003mEq[H+]/ml e volume 
11±0,4ml. A secreção ácida gástrica estimulada por betanecol não foi alterada pelo 
EHI. Discussão: Como o EHI foi capaz de inibir a atividade da bomba de 
H+/K+/ATPase (in vitro) e reduzir o volume e a acidez da secreção ácida gástrica (in 
vivo) após estimulação dos receptres de histamina (H2) e de gastrina, sugerimos que 
o extrato hidroalcoólico do ipê-roxo possa estar atuando como protetor da mucosa 
gástrica através do bloqueio de receptores H2, dos receptores de gastrina e da 
inibição da atividade da bomba H+/K+/ATPase, que é a etapa final da produção de HCl 
pelas células parietais. 
 Apoio Financeiro: CAPES; CNPq  



09.084 
ATIVIDADE CITOTÓXICA DE MELASTOMATACEAE 
Silva, A. J. R.1; Nascimento, M. S.2; Sitonio, M. M.2; Cunha, E. V. L.1; Rodrigues, M. 
D.2; Nascimento, S. C.3 - 1UFPB - LTF; 2UFPE - Antibióticos; 3UFPE - Antibióticos, 
Laboratório de Cancerologia Experimental 
Introdução: A família melastomataceae é pantropical, possui cerca de 4.570 espécies 
em aproximadamente 160 gêneros; os constituintes químicos mais representativos 
desta família são flavonóides, terpenóides e taninos hidrolizáveis. Tendo em vista a 
grande utilização de produtos naturais pela população, faz-se necessário realizar 
estudos preliminares da citotoxicidade de substâncias isoladas de melastomataceae. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a citotoxicidade frente às células da linhagem NCI-
H292. (Carcinoma mucorpidermoide de Pulmão Humano).Método: Extrato etanólico 
da parte área de Tococa guianensis Aubl. e Aciotis indecora Triana foi particionado, e 
a fase acetato de etila foi cromatografada em coluna de sílica gel, os compostos 
isolados foram purificados e analisados em RMN - 1H e RMN - 13C. A atividade 
citotóxica foi avaliada através do método colorimétrico do MTT (brometo [3-(4,5-
dimetil) (tiazol-il)-3,5-difenil] tetrazólio). Uma suspensão celular com 105células/mL, foi 
distribuída em placas de cultura com 96 poços, incubadas a 37ºC, em atmosfera 
úmida (5% de CO2), durante 24h. Em seguida a substância teste (10, 5,0 2,5 e 
1,25µg/mL) foi adicionada às placas (22µL/poço), que foram reincubadas a 37ºC por 
72h, findo os quais foi adicionado 25ml de MTT (5mg/mL). As placas foram mantidas 
por duas horas em estufa, após este período, foi adicionado 100ml de DMSO a cada 
poço. A leitura óptica foi feita em leitor automático de placas (630nm). A CI50 foi 
determinada, a partir de uma regressão linear relacionando-se o percentual de inibição 
em função do logaritmo das concentrações testadas, admitindo-se um intervalo de 
confiança de 99% (p<0,01), para a reta obtida. Resultados: Os compostos isolados 
pertencentes aos grupos fenólicos indicaram baixa citotoxicidade tendo CI50 
(concentração que inibe 50% da proliferação celular) maior que 10µg/ml. Discussão: 
A ausência de citotoxicidade dos produtos está de acordo com os resultados 
observados em estudo anterior frente às linhagens HEp-2 (carcinoma de laringe 
humana) e KB (Carcinoma epidermóide de boca).Este estudo contribuiu para o 
conhecimento das espécies T. guanensis e A. indecora que são consumidas como chá 
e alimento pela comunidade guianense. Apoio Financeiro: PQI-CAPES  



09.085 
BIOPROSPECTION OF COMPOUNDS WITH CYTOTOXIC ACTIVITY IN THE 
BRAZILIAN ENDEMIC ASCIDIAN Eudistoma vannamei (TUNICATA, 
ASCIDIACEA). 
Jimenez, P. C.1; Wilke, D. V.1; Takeara, R.2; Ferreira, E. G.1; Lotufo, T. M. C.3; Pessoa, 
C.1; Moraes, M. O.1; Silveira, E. R.4; Lopes, N. P.2; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - 
Fisiologia e Farmacologia; 2USP - Física e Química; 3UFC - Instituto de Ciências do 
Mar; 4UFC - Química 
Introduction The tunicate Eudistoma vannamei Millar, 1977 is an endemic species 
from the Northeast coast of Brazil, widely distributed on the intertidal zones of the rocky 
beaches in the State of Ceará. A previous screening considering the cytotoxic potential 
on the crude extract obtained from 10 of the most abundant ascidians collected in 
Ceará pointed unmistakably to E. vannamei as the most interesting biological profile 
and led to a more in-depth study towards the chemical and pharmacological 
characterization of this extract. Few known compounds, such as steroids, fatty acids 
and methylated fatty-acids were identified, but lacked an interesting bioactivity. On the 
other hand, a powerful alkaloid isolated from the polar part of the dichloromethane 
fraction was identified in a bioguided fractionation protocol evaluating the inhibitory 
effects of the collected samples on the proliferation of tumor cells in culture. Methods 
The alkaloid was isolated from the rude extract of E. vannamei, using mostly classical 
chemical maneuvers. Structure determination was assessed by NMR, UV, IR and 
MS/MS spectra analysis. Cytotoxicity was evaluated on 7 tumor cell lines (HL-60, 
K562, Molt-4, HCT-8, MDA MB 435, SF 295 and B16) and one normal cell line (L929) 
and quantified by the MTT assay. Cell viability was determined by trypan blue vital dye 
and PI staining. Cell cycle studies and apoptosis promotion were assessed by flow 
cytometry. Results The IC50 of the alkaloid was obtained in the ng-range (12 – 40 
ng/mL) for most cell lines tested; however, it was significantly higher on the normal cell 
line. Cell cycle studies indicate that it has a cytostatic action on concentrations between 
20 and 40 ng/mL, inducing a G2-M arrest (at 40 ng/mL, 50%, 59% and 57% of cells 
were arrested at G2-M for 24, 48 and 72h treatement, respectively, against 22%, 25% 
and 17% for the non-treated culture). Morphological analysis of treated cells lacks the 
presence of mitotic figures, which suggests that the cells are actually being arrested in 
the G2 phase. Spectroscopic analysis, including NMR and HRMS, indicated that the 
alkaloid is constructed from a tryptophan derived aromatic unit and is, in fact, a close 
analog to staurosporine, a potent protein kinase inhibitor with antibiotic and anticancer 
properties isolated from several species of marine microorganisms. Supported by: 
CNPq, InCB and FINEP  



09.086 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DA ESPÉCIE PANTANEIRA 
Campomanesia adamantium BLUME (MYRTACEAE) 
Mazzolin, L. P.1; Broto, A. P. G.1; Hiruma-Lima, C. A.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - 
Fisiologia 
Introdução: O gênero Campomanesia pertence à família Myrtaceae e está distribuído 
pelas regiões de Cerrado e Pantanal do Brasil. Na medicina popular a espécie 
Campomanesia xanthocarpa, conhecida como “guabiroba”, é utilizada no tratamento 
de úlceras. Estudos realizados com o extrato hidroalcoólico das folhas desta espécie 
mostrou ser efetivo na prevenção de ulcerações gástricas, sem produzir sintomas 
tóxicos. A espécie Campomanesia adamantium é utilizada na medicina popular no 
tratamento de úlceras pépticas, contudo não há estudos realizados que comprovem 
esse efeito. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a atividade 
antiulcerogênica do extrato do chá das folhas de Campomanesia adamantium. 
Métodos: Para avaliação da atividade antiulcerogênica foram utilizados ratos machos 
(n=6-7) divididos aleatoriamente nos seguintes grupos: salina (controle negativo), 
carbenoxolona 100 mg/Kg (controle positivo) e diversas doses do extrato do chá das 
folhas de Campomanesia adamantium (125, 250 e 500 mg/Kg). Os animais receberam 
os respectivos tratamentos por via oral e, 1 hora após receberam etanol absoluto (1 
mL/animal, p.o.) como agente indutor de lesão gástrica. Decorrida 1 hora após a 
indução das lesões pelo etanol, os animais foram mortos e seus estômagos retirados e 
abertos na grande curvatura para a medição da área das lesões através do software 
AVSoft BioView 4 – Spectra Module. Os resultados foram expressos na forma de 
média±erro padrão da média da área de lesão (ANOVA-Dunnett ** p< 0,01) e como 
porcentagem de proteção. Resultados e discussão: O extrato do chá das folhas de 
Campomanesia adamantium (C.a.) foi capaz de mostrar atividade antiulcerogênica nas 
três doses testadas, sendo elas, 125, 250 e 500 mg/Kg (salina: 368,71±60,36; 
carbenoxolona: 14,14±6,75** (96%); C.a. 125 mg/Kg: 60,00±25,39** (84%); C.a. 250 
mg/Kg: 130,24±61,09** (65%) e C.a. 500 mg/Kg: 47,17±22,64** (87%)). Através dos 
resultados obtidos, foi possível constatar que o extrato do chá das folhas de 
Campomanesia adamantium produziu um efeito gastroprotetor potente nas três doses 
testadas (125, 250 ou 500 mg/Kg), confirmando sua indicação popular. Além disso, 
novos modelos experimentais deverão ser empregados a fim de confirmar esta 
atividade, e ainda, esclarecer os mecanismos de ação envolvidos nesta 
gastroproteção. Apoio Financeiro: FUNDECT/CNPq  



09.087 
ESTUDO DO EFEITO ANTIOFÍDICO DE EXTRATO DE Humirianthera ampla 
Strauch, M. A.1; Soares, M. A.2; Fernandes, F. F. A.1; El-Kik, C. Z.1; Cons, B. L.1; 
Martins, V. V.1; Borges, P. A.1; Melo, P. A.1 - 1UFRJ - Farmacologia Básica e Clínica - 
ICB; 2UNIR - Química Orgânica, Centro de Ciências 
Introdução : Entre as plantas ditas com atividade antiofídica na cultura popular esta 
relacionada a planta amazônica denominada Humirianthera ampla (HA)que foi por nós 
investigada em diferentes protocolos experimentais usando como venenos testes os 
de serpentes do gênero Bothrops. Métodos Testamos os efeitos do extrato de HA nas 
atividades miotóxica do veneno de B. jararacussu (1 mg/kg), hemorrágica do veneno 
de B. jararaca (1 mg/kg), em camundongos, e proteolítica dos venenos de Bothrops a 
saber: B. jararacussu, B. jararaca, B. moojeni, B. alternatus. Avaliamos a atividade 
miotóxica in vivo, como descrito por Melo e Suarez-Kurtz(1988) que emprega o 
aumento da atividade de creatino kinase no plasma 2 h após injeção i.m. do veneno 
sendo este administrado isolado ou pré-incubado com o extrato de HA (50-500 mg/kg). 
A atividade hemorrágica foi avaliada pela injeção intradérmica do veneno de B. 
jararaca isolado ou pré-incubado com o extrato de HA (Melo et al.,1994). A atividade 
antiproteolítica foi testada usando azocaseína como substrato de acordo com Garcia 
et al., (1988) dos venenos de Bothrops nas concentrações de 10 mg/mL. Resultados: 
O extrato de HA (500 mg/kg) inibiu em cerca de 75 % a atividade miotóxica in vivo do 
veneno B. jararacussu (1 mg/kg). No estudo da atividade hemorrágica in vivo do 
veneno de B. jararaca foi completamente abolida pelo extrato na dose de 300 mg/kg. 
Os valores de IC50 do extrato bruto da planta H. ampla na atividade antiproteolítica 
frente os venenos de B. jararacussu, B. jararaca, B. moojeni, B. alternatus nas 
concentrações de 10 mg/mL, foram respectivamente: 80 mg/mL, 115 mg/mL, 147 
mg/mL, 217 mg/mL. Conclusão: Os resultados indicam que o extrato bruto da planta 
H. ampla apresenta atividade antiofídica, confirmando as informações da medicina 
popular. Apoio Financeiro: CNPq; CAPES; FAPERJ; PRONEX; FUJB  



09.088 
MECANISMOS E ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
Citrus aurantium E SEUS COMPOSTOS ISOLADOS 
Moraes, T. M.1; Rozza, A. L.2; Pellizzon, C. H.2; Hiruma-Lima, C. A.1 - 1UNESP - IB - 
Botucatu - Fisiologia; 2UNESP - IB - Botucatu - Morfologia 
Introdução: A análise fitoquímica do óleo essencial das cascas dos frutos de Citrus 
aurantium (OEC) mostrou que ele é composto por: 0,5% de octanal, 1,5% de mirceno 
e 98% de limoneno. Após a constatação do efeito gastroprotetor do OEC este trabalho 
teve por finalidade avaliar o efeito gastroprotetor dos compostos isolados e as 
alterações promovidas pelo OEC na mucosa gástrica. Metodologia: Foram utilizados 
ratos machos Wistar divididos em 6 grupos com 5 animais cada: veículo (tween 80 à 
8%), carbenoxolona (100mg/kg), OEC (250mg/kg), octanal (1,25mg/kg), mirceno 
(3,75mg/kg) e limoneno (245mg/kg). O método utilizado foi o de indução de úlceras 
gástricas por etanol absoluto. Os animais receberam tratamento (v.o) com o veículo 
(tween), droga controle (carbenoxolona), OEC e compostos isolados, depois de 1h 
cada animal recebeu 1ml de etanol absoluto (v.o) e 1h após os animais foram mortos. 
Os estômagos foram retirados e abertos ao longo da grande curvatura, prensados em 
placas de vidro e scaneados. As doses dos compostos isolados foram calculadas 
levando em consideração a proporção do composto no óleo bruto e usando de base a 
dose mínima mais efetiva do OEC (250 mg/kg). As áreas das lesões (mm2) foram 
mensuradas com auxílio do programa de imagem AVSoft e os resultados estão 
expressos em média ± e.p.m. Após serem scaneados os estômagos dos grupos 
veículo, carbenoxolona e OEC foram fixados em parafina para marcações 
imunohistoquímicas de Heat shock protein (HSP) e cicloxigenase 2 (COX2). O teste 
estatístico utilizado foi Dunnet seguido de ANOVA. Resultados: Aréas de 
lesões(mm2): veículo (137,7 ± 22,6), carbenoxolona (10,0 ± 4,7**), OEC (0,0 ± 0,0**), 
octanal (118,4 ± 23,6), mirceno (52,2 ± 3,3**) e limoneno (0,0 ± 0,0**). **p<0,01. A 
marcação imunohistoquímica para HSP foi mais expressiva nos animais tratados com 
OEC enquanto que a marcação para COX2 foi positiva nos grupos tratados com 
carbenoxolona e OEC. Discussão: Os resultados mostraram que 2 compostos 
isolados do OEC (mirceno e limoneno) apresentaram um significativo efeito 
gastroprotetor mostrando assim que o OEC exerce seu efeito antiulcerogênico através 
de 2 princípios ativos diferentes, já o aumento das marcações imunohistoquímicas de 
HSP e COX2 revelam as alterações benéficas provocadas pelo OEC visto que estas 
duas substâncias estão envolvidas com a proteção gástrica, a HSP está envolvida 
diretamente com a proteção celular enquanto que a COX2 é fator primordial para a 
síntese de prostaglandinas que por sua vez atuam na proteção da mucosa gástrica 
aumentando a síntese de muco gástrico, fluxo sanguíneo entre outros, essas 
marcações também revelam as vias pelas quais o OEC exerce o seu efeito 
gastroprotetor deixando evidenciado o grande potencial terapêutico do OEC. Apoio 
Financeiro: FAPESP  



09.089 
EVALUATION OF ANTIOFIDIC ACTIVITY OF COMBRETUM LEPROSUM MART 
FRUIT EXTRACT 
Fernandes, F. F. A.1; El-Kik, C. Z.1; Facundo, V. A.2; Melo, P. A.1 - 1UFRJ - 
Farmacologia Básica e Clínica - ICB; 2UNIR - Química 
Introduction: In this work we evaluated the ability of the fruit extract of Combretum 
leprosum in inhibiting Bothrops snake venom activity. The Combretum gender 
(Combretaceae) is distributed in Asia, Africa and Americas, including about 250 
species, with cosmopolita distribution. It presents about 10% of its species with known 
ethnopharmacology use, mainly in the treatment of snakebites, cancer, leprosy, 
abdominal pain, tropical fevers, as cicatrizant agent and others. Methods and Results: 
We evaluated the inhibition of Bothrops jararacussu crude venom azocaseinolytic 
activity according with the method described by Garcia & col (1978) and the 
phospholipase A2 activity (Marinetti & col., 1965). The paw edema, in vivo, induced by 
B. jararacussu venom (1 mg/kg) was measured. Also we tested the anti-hemorrhagic 
activity of this extract against B. jararaca (10 mg/kg) crude venom (Kondo & col., 
1960). The proteolytic activity of B. jararacussu (10 μg/mL) crude venom was 
completely inhibited by the extract in a concentration-dependent way (1-100 μg/mL). 
The trypsin proteolytic activity was 50% inhibited by 100 μg/mL of the crude extract. 
The B. jararacussu phospholipase A2 activity was also completely inhibited by the 
crude extract (100 μg/mL). The crude extract (100 mg/kg) abolished the edema 
induction at 15 minutes after the venom injection. Moreover, the hemorrhage caused 
by B. jararaca (10 μg/g) crude venom was also completely inhibited by the extract (100 
mg/kg). Conclusion: These results suggest that the C. leprosum crude extract is able to 
inhibit some important activities from Bothrops venoms.  
Bibliography: Garcia, Arch. Bioch. Biophy., v188, p315, 1978 
Kondo, Jap. J. Med. Sci. Biol., v13, p43, 1960 
Marinetti, Bioch. Biophy. Acta, v98, p554, 1965 
 Supported by: CAPES, CNPQ-PIBIC, FAPERJ, PRONEX, MIRT-FOGARTY  



09.090 
BIOGUIDED FRACTIONATION FOR DETERMINATION OF CYTOTOXIC ACTIVITY 
OF THE ZOANTHIDE Protopalythoa variabilis COLLECTED AT PARACURU 
BEACH, CEARÁ, BRAZIL 
Wilke, D. V.1; Silva, W. M. B.2; Araujo, R. M.2; Jimenez, P. C.1; Pessoa, C.1; Moraes, M. 
O.1; Pessoa, O. D. L.2; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - 
Química Orgânica e Inorgânica 
Introduction Marine natural products are a rich source of biologically active 
metabolites. Despite the few years of study, these organisms have shown very 
promising pharmacological applications and have awakened industrial interest. The 
present work consisted of a bioguided fractionation for determination of cytotoxic 
activity of a hidromethanolic extract (PV-HM) obtained from the zoanthide 
Protopalythoa variabilis collected at Paracuru Beach (Ceará State, Brazil). Methods 
The PV-HM (1:2, w/v) was fractionated with organic solvents of increasing polarity (n-
Hexane, Dicholomethane, Ethyl Acetate) originating 4 fractions: PV-Hex; PV-DCM; PV-
EtAc and PV-Met. Then, PV-EtAc was fractionated by high performance liquid 
chromatography and 5 fractions were obtained: PV-EtAc-1, -2, -3, -5 and -6. Also one 
compound was isolated obtained from PV-EtAc-4. The cytotoxic activity of crude 
extract and fractions were evaluated against 4 tumor cell lines (TCL): HL-60 
(leukemia); MDA MB-435 (breast); SF 295 (glyoblastoma) and HCT-8 (colon), by the 
colorimetric MTT assay with 72 h incubation (0.09-50 µg/mL). Cell growth was 
quantified by the ability of living cells to reduce MTT to a blue formazan product (read 
at 595 nm). The hemolytic activity was evaluated on mouse (Mus musculus Swiss) 
erythrocytes after 1, 2 and 4 h incubation (0.9-500 µg/mL). The supernatant containing 
hemoglobin was measured spectrophotometrically at 540 nm. Results and 
Discussion The PV-HM showed high cytotoxicity against all TCL tested, with IC50 
values ranging from 0.36 to 4.24 µg/mL and inducing time-dependent hemolysis 
(EC50= 68.83 µg/mL only after 4 hours incubation). Also all fractions obtained from PV-
HM were cytotoxic against all TCL (IC50 ranging from 0.24 to 5.43 µg/mL). PV-Met was 
the only one that caused hemolysis and, like PV-HM, in a time-dependent manner 
(EC50= 213.3 and 116.9 µg/mL, 2 and 4 h respectively). Palytoxin, one of the most 
potent marine toxins isolated from zoanthids, also induces delayed hemolysis, as 
observed at PV-HM and PV-Met. All fractions obtained from PV-EtAc were cytotoxic 
against the TCL (IC50 ranging from 0.34 to 2.73 µg/mL) and the compound PV-EtAc-4 
was the most potent among the samples purified from PV-EtAc (0.12 to 0.27 µg/mL). 
The results are very promising, but further purification of the others fractions are 
needed for chemical characterization and elucidation of the mode of action. Supported 
by: FINEP, CNPQ, InCB, CAPES and BNB.  
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INHIBITION OF BOTHROPS JARARACUSSU ACTIVITIES BY COMBRETUM 
LEPROSUM MART FRUIT EXTRACT AND ITS ACTIVE COMPONENTS. 
Fernandes, F. F. A.1; El-Kik, C. Z.1; Tomaz, M. A.1; Facundo, V. A.2; Melo, P. A.1 - 
1UFRJ - Farmacologia Básica e Clínica - ICB; 2UNIR - Química 
Introcution: In this work we evaluated the ability of Combretum leprosum fruit extract in 
inhibiting Bothrops jararacussu venom activity. It presents about 10% of its species 
with known ethnopharmacology use, mainly in the treatment of snakebites, cancer, 
leprosy, abdominal pain, tropical fevers, as cicatrizant agent and others. Two actives 
triterpens were isolated from the crude extract (Facundo, Phytoch., v32, p411, 1993) 
and its antiophidic activities were evaluated. Methods: We evaluated the B. jararacussu 
myotoxic activity, in vitro and in vivo, as described before (Melo & Suarez-Kurtz, 
Toxicon, v26, p87, 1988; Melo & Ownby, Toxicon, v37, p199, 1999). The clotting time 
was also evaluated by Lee-White modified method (Raphael, Med. Lab. Tecnol., 4ed, 
p742, 1983). The triterpens anti-proteolytic and anti-phospholipase activities were 
assessed using azocasein (Garcia, Arch. Bioch. Biophys. v188, p315, 1978) and egg-
yolk (Marinetti, Bioch. Biophys. Acta, v98, p554, 1965) as substrates. Results: The in 
vitro B. jararacussu myotoxic activity was abolished (100% of inhibition) by 100 μg/mL 
of C. leprosum crude extract. The extract (250 mg/kg) was able to inhibit 90% of the 
same activity in vivo. The clotting time decrease induced by B. jararacussu venom (1 
μg/μL) was completely inhibited by C. leprosum extract (10 μg/μL). The proteolytic 
activity of B. jararacussu venom (10 μg/mL) was partially inhibited by Arjunolic Acid 
(300 μg/mL), but it wasn’t able to inhibit the phospholipase activity. However, the in 
vivo myotoxic activity of B. jararacussu venom (1 μg/g) was also abolished by 30 μg/g 
of Arjunolic Acid. Discussion: The venom activities are related to them enzimatic 
properties. The results show that C. leprosum crude extract inhibits some important B. 
jararacussu activities. Arjunolic Acid, a triterpen isolated from the crude extract, show 
the ability in inhibiting some of these enzimatic activities, and this may be related to the 
extract antiophidic properties. Supported by: CAPES, CNPQ-PIBIC, FAPERJ, 
PRONEX, MIRT-FOGARTY  



09.092 
ATIVIDADE ANALGÉSICA PERIFÉRICA DE TRÊS PLANTAS CONHECIDAS 
POPULARMENTE POR NOMES DE MEDICAMENTOS 
Pires, J. M.1; Mendes, F. R.2 - 1Cebrid - Depto de Psicobiologia; 2UNIFESP - EPM - 
Psicobiologia 
Introdução: Na medicina popular é costume denominar certas plantas pelo nome de 
medicamentos, tais como novalgina® ou anador®. O objetivo deste trabalho foi 
investigar os efeitos analgésico e antiinflamatório dos extratos hidroalcoólicos de 
algumas plantas com este perfil, tais como a Alternanthera dentata (Moench) Stuchilik 
(Amaranthaceae), popularmente conhecida no Brasil como AAS®, anador® e doril®; 
Ocimum selloi Benth. (Lamiaceae) conhecido por atroveran® e elixir paregórico® e 
Plectranthus barbatus Andrews (Lamiaceae) chamado por anador®, cibalena® e 
melhoral®, e verificar se a população correlaciona o alívio contra a dor produzido por 
uma planta como semelhante ao produzido por um medicamento comercial. Métodos 
Folhas e galhos de A. dentata e P. barbatus e partes aéreas de O. selloi foram obtidas 
através de cultivo no Centro de Pesquisa Química, Biológica e Agrícola da UNICAMP 
(CPQBA) - Campinas, providos de laudo de identificação. Extratos hidroalcoólicos 
(EHA) das três plantas foram avaliados através dos testes da placa quente, contorções 
abdominais induzida por ácido acético a 0,8% (modelo de analgesia) e pelo teste da 
formalina (modelo de dor inflamatória). Em todos os testes foram utilizados 
camundongos Suíços (n=10), machos (3 meses, 30-50g) administrados agudamente 
por via oral nas doses 500 e 1000 mg/Kg, 30 minutos antes do estímulo álgico. Morfina 
(20 mg/kg) e ácido acetil salicílico (600 mg/kg) foram empregados como controle 
positivo. Os dados são apresentados como média±erro padrão. Resultados Os EHA 
de P. barbatus 500 e 1000 mg/kg e A. dentata 500 mg/kg inibiram de modo 
estatisticamente significativo o número de “writhes” induzidos por ácido acético, 
respectivamente em 44,5%, 37% e 43,7% (crt água = 21,2±1,5; morfina = 0±0*; P. 
barbatus 500 = 11,8±1.9*; P. barbatus 1000 = 13,5±2,5*; A. dentata 500 = 12±3*; A. 
dentata 1000 = 29,2±2,3*; O. selloi 500 = 20,9±4,3; O. selloi 1000 = 15,2±2,9; *P<0,05- 
ANOVA/DUNCAN). Em contrapartida, a dose de 1000 mg/kg de A. dentata aumentou 
o número de contorções em 37,7% em relação ao controle, sugerindo induzir 
hiperalgesia. O extrato de O. selloi (500 e 1000 mg/kg) não demonstrou atividade, 
apesar da dose de 1000 mg/kg mostrar uma tendência em inibir o número de 
contorções abdominais. No teste da formalina os três EHA foram inativos na primeira 
fase (0-5 minutos – dor neurogênica), enquanto que na segunda fase (15-30 minutos – 
dor inflamatória) o P. barbatus (doses de 500 e 1000 mg/kg), A. dentata (500 mg/kg) e 
o O. selloi (1000 mg/kg) produziram diferenças significativas em relação ao controle, 
reduzindo o tempo de lambidas na pata (licking) em 65%, 60,2%, 43% e 56,7%, 
respectivamente (crt água = 168,5±27,1; AAS 600 mg/kg = 1,6±1,0*; P. barbatus 500 = 
59,1±20,2*; P. barbatus 1000 = 67,0±23,0*; A. dentata 500 = 94,6±20,0*; A. dentata 
1000 = 180,7±25,6; O. selloi 500 = 131,5±15,2; O. selloi 1000 = 73±21*; *P<0,05- 
ANOVA/DUNCAN). Nenhum dos três extratos alterou o tempo de resposta dos 
animais no teste da placa quente. Discussão: Os resultados deste trabalho indicam 
que os EHA das três plantas estudadas apresentam efeito antinociceptivo periférico, 
em diferentes intensidades, pois foram efetivos no teste do ácido acético e na segunda 
fase da formalina, porém foram desprovidos de atividade nos testes da placa quente e 
primeira fase da formalina, apropriados para avaliar ação analgésica central. O EHA 
de P. barbatus mostrou a melhor atividade analgésica periférica, seguido pela A. 
dentata (dose de 500 mg/kg) e O. selloi (dose de 1000 mg/kg). O fato do EHA de A. 
dentata induzir hiperalgesia na dose maior (1000 mg/kg), sugere que tal planta possua 
um efeito bifásico, possivelmente decorrente da interação entre seus constituintes. 
Agradecimentos Ao Cristiano Rezende (técnico do Cebrid), ao colega Paulo Mattos 
pelo auxílio nos experimentos e aos professores Giuseppina Negri, Joaquim Maurício 
Duarte-Almeida e Elisaldo Carlini. Apoio Financeiro: AFIP e CNPq  



09.093 
CYTOTOXIC ACTIVTY OF SYNTHETIC COMPOUNDS BASED ON NATURAL 
STRUCTURES OF LICHEN SPECIES  
Magalhaes, H. I. F.1; Wilke, D. V.1; Ferreira, P. M.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Moraes, M. 
O.1; Montenegro, R. C.1; Honda, N. K.2; Gianini, A. S.2; Micheletti, A. C.2; Pessoa, C.1 - 
1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFMS - Química 
Introduction: Lichens are symbiotic associations between fungi and algae and/or 
cyanobacteria. They produce a great range of substances as secondary metabolites, 
mainly phenolic ones. The aim of this work was to evaluate the cytotoxic activity of 
synthetic new xanthones (3-O-methylnorlichexantone, norlichexanthone and 3,6-di-O-
prenylnorlichexanthone) and phenols (hexyl, methyl and ethyl 2-hidroxy-4-methoxy-6-
n-pentylbenzoate esters and olivetol) on human tumor cell lines Methodology: The 
cytotoxicity of the compounds (0.04 - 25 µg/mL) was tested against 4 tumor cell lines: 
SF-295 (glyoblastoma), HL-60 (leukemia), HCT-8 (colon) and MDA MB-435 (breast) by 
the MTT assay, after 72h drug exposure. To determine the hemolytic potential, a 2% 
mouse erythrocytes suspension was used to verify whether the observed cytotoxic is 
related to membrane disruption. After incubation for 1h with compounds (3.9-200 
μg/mL), the supernatant containing hemoglobin was determined spectrophotometrically 
at 450 nm. Results and Discussion: Hexyl 2-hidroxy-4-methoxy-6-n-pentylbenzoate 
was the most cytotoxic compound, with IC50 values ranging from 1.73 mg/mL (1.30-
2.31) (HL-60 cells) to 7.45 mg/mL (4.83-11.50) (MDA/MB-435 cells), while ethyl 2-
hidroxy-4-methoxy-6-n-pentylbenzoate showed only moderately activity against tumor 
cells lines. Methyl 2-hidroxy-4-methoxy-6-n-pentylbenzoate, 3-O-
methylnorlichexantone, norlichexanthone, 3,6-di-O-prenylnorlichexanthone and olivetol 
did not show any antiproliferative action (IC50 > 25 μg/mL). None of the compounds was 
able to cause hemolysis even in the highest concentration tested (200 mg/mL), 
suggesting that the cytotoxicity of these substances is probably related to a more 
specific pathway. Supported by: InCB, CAPES, CNPq, BNB, (FUNDECT-MS)  



09.094 
MECANISMOS DA AÇÃO ANTI-SECRETORA ÁCIDA DE FRAÇÕES ISOLADAS DE 
Baccharis trimera (LESS.) DC 
Biondo, T. M. A.1; Della Colleta, E.2; Tanae, M. M.2; Lima-Landman, M. T. R.2; Lapa, A. 
J.2; Souccar, C.2 - 1CBA - Farmacologia e Toxicologia de Medicamentos; 2UNIFESP - 
EPM - Farmacologia 
Introdução: Baccharis trimera (Less.) DC. (carqueja), Asteraceae, é indicada na 
medicina popular para o tratamento de distúrbios gastrintestinais e cardiovasculares. 
Estudos anteriores mostraram as atividades anti-secretora ácida gástrica e antiúlcera 
do extrato aquoso (EA) da planta em ratos (Gamberini e col, Mem. Inst. Oswaldo Cruz 
86: 137, 1991). A purificação do EA, por cromatografia líquida de alta eficiência, 
originou dez frações (F1 a F10) das quais cinco (F6 a F10) reduziram as respostas 
máximas ao CaCl2 em preparações de veia porta despolarizadas de rato (Garcia,T. 
Mestrado, 2006). Com o objetivo de determinar os mecanismos da ação anti-secretora 
ácida e antiúlcera de B. trimera, este trabalho analisou as ações de frações isoladas 
do EA na secreção ácida e na H+,K+-ATPase gástrica in vitro. Métodos: A atividade 
anti-secretora ácida das frações (F2-F10) de B. trimera foi avaliada em glândulas 
oxínticas isoladas e na H+, K+-ATPase gástrica isolados de coelho. A secreção ácida 
foi medida pelo acúmulo de [14C]-Aminopirina ([14C]-AP: 0,05 µCi/ml, 30 min, 37°C) e 
expressa como a relação da [14C]-AP acumulada nas glândulas e no sobrenadante 
(R).os efeitos das frações foram testados em condições basais e na presença dos 
secretagogos histamina (His, 10 µM) ou carbacol (CCh, 5 µm). Os microssomos 
gástricos contendo H+,K+-ATPase foram obtidos por centrifugação diferencial e 
gradiente de sacarose/Ficol e a atividade enzimática foi determinada por medidas do 
fósforo inorgânico (Pi) liberado pela hidrólise do ATP, em meio contendo Mg2+ e K+. A 
presença de Na+,K+-ATPase foi excluída em ensaios realizados na presença do 
inibidor específico ouabaína (0,1 a 10 μM). Resultados : Em amostras de glândulas 
oxínticas, a secreção ácida medida por acúmulo de [14C]-AP em condições basais 
(R=2,76±0,13, n=17) aumentou de 80% após incubação dos secretagogos His (10 µM) 
ou CCh (5 µM). A incubação das frações F2 ou F3 (3 a 200 µg/mL) não alterou o 
acúmulo de [14C]-AP basal ou o estimulado pelos secretagogos. A F4 (30 a 300 µg/mL) 
não alterou o acúmulo basal de [14C]-AP ou o estimulado por His, mas reduziu o 
estimulado por CCh de 45 a 68% do controle. Nas mesmas concentrações, F5 não 
alterou o acúmulo basal de [14C]-AP, mas reduziu o estimulado por His (35 a 45%) e 
CCh (40 a 65%). A atividade da H+,K+-ATPase de amostras controles contendo 10 
μg/mL da proteína purificada e 1 mM de ATP por 10 min foi de 28,7±0,9 μmol Pi/mg 
proteína/h (n=18). A incubação das frações F2 a F10 (10-300 μg/mL) não alterou 
significativamente a atividade enzimática comparativamente ao controle. Na presença 
de concentrações ≥ 500 μg/mL, a atividade enzimática foi reduzida de 10 a 40% do 
controle. Comparativamente, o inibidor de bomba omeprazol (controle positivo, 10 nM-
1 mm) inibiu a atividade enzimática com CI50 = 12,4 μm. Discussão: Os resultados 
indicam a presença na B. trimera de constituintes inibidores da via colinérgica 
reguladora da secreção ácida, confirmando os estudos anteriores. Apesar da inibição 
da via histaminérgica por constituintes da F5, a atividade anti-secretora ácida de B. 
trimera não parece relacionada à inibição da bomba de prótons, uma vez que a 
atividade enzimática não foi alterada pelas frações. Apoio Financeiro: CBA, CNPq, 
FADA/UNIFESP  



09.095 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO EXTRATO ETANÓLICO 
DE Zanthoxylum rhoifolium LAM (RUTACEAE) 
Passos, F. F. B.1; Braga, F. A. V.1; Gonzaga, W. A.2; Costa, D. A.2; Chaves, M. H.2; 
Almeida, F. R. C.1; Oliveira, F. de A.1 - 1UFPI - NPPM / CCS; 2UFPI - Química / CCN 
Introdução: Zanthoxylum rhoifolium Lam., conhecida como mamica de cadela, é uma 
árvore originária do Brasil, com distribuição na mata pluvial da encosta atlântica e na 
floresta semidecídua. Na medicina popular, suas partes são utilizadas como 
estomáquico e no tratamento das dispepsias. O objetivo deste estudo foi avaliar uma 
possível atividade gastroprotetora do extrato etanólico obtido da casca do caule desta 
planta. Foram utilizados modelos de lesões gástricas induzidas por etanolabs, HCl-
etanol e indometacina em camundongos. Métodos e Resultados: A casca do caule 
de Z. rhoifolium foi coletada no Município de Pedro II–PI, lavada, seca, moída e 
macerada com etanol (96%). Após extração e evaporação do solvente, obteve-se um 
resíduo denominado extrato etanólico de Z. rhoifolium (EE). Foram utilizados 
camundongos fêmeas (25-30 g, n=8), as quais foram tratadas v.o. com veículo (Tween 
80 3%, 10 mL/kg), EE (125, 250 e 500 mg/kg), cimetidina (CIM 100 mg/kg) ou N-
acetilcisteína (NAC- 750 mg/kg, i.p.). Após 1h dos tratamentos, os grupos receberam 
(v.o.) etanolabs ou solução de HCl 0,3M/etanol 60% (0,2 mL/animal) ou indometacina 
(IND 20 mg/kg, s.c). Decorridos 30 minutos da administração do etanol ou HCl-etanol 
ou 6 h da IND, os animais foram sacrificados, os estômagos retirados, instilados com 
formalina 5% por 15 min, no modelo de úlcera por IND, e abertos pela grande 
curvatura, lavados com salina 0,9% gelada e analisados por planimetria (mm2) ou 
atribuídos escores. No modelo de lesões gástricas por etanolabs, o pré-tratamento com 
EE nas doses de 125, 250 e 500 mg/kg e NAC na dose de 750 mg/kg reduziu de 
forma significativa (p<0,001), a área ulcerada em 42,72% (14,47±1,21 mm2); 68,14% 
(8,05±1,20 mm2); 80,29% (4,98±1,57 mm2) e 62,87% (9,38±0,91 mm2) 
respectivamente, quando comparado ao grupo controle (25,26±1,84 mm2). EE também 
reduziu (p<0,05), em todas as doses testadas, as lesões por HCl-etanol em 29,68% 
(12,70±1,30 mm2); 47,51% (9,48±1,92 mm2); 42,31% (10,42±1,47 mm2) e 59,64% 
(7,11±0,70 mm2) respectivamente, quando comparado ao respectivo grupo controle 
(18,06±2,01 mm2). Da mesma forma, o pré-tratamento com EE nas doses de 250 e 
500 mg/kg inibiu de forma significativa (p<0,001) as ulcerações induzidas por IND em 
35,55% (14,28±0,99) e 50,36% (11,00±2,12) respectivamente. CIM (droga padrão) 
reduziu (p<0,001) a área ulcerada em 59,38% (9,00±2,42) quando comparado ao 
grupo controle (22,16±2,79). Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que o EE 
das cascas de Z. rhoifolium possui atividade antiulcerogênica, devendo-se essa 
atividade possivelmente a presença de compostos ativos. Apoio Financeiro: 
PIBIC/UFPI, PROCAD/CAPES.  



09.096 
ANTIMYOTOXIC EFFECTS OF SURAMIN AND POLYETHYLENE GLYCOL (PEG) 
AGAINST Agkistrodon contortrix laticinctus CRUDE VENOM AND ITS MYOTOXIN 
ON MICE ISOLATED SKELETAL MUSCLE AND DIAPHRAGM NEUROMUSCULAR 
PREPARATION 
Tomaz, M. A.1; Serafim, A. D.1; Murakami, M. T.2; Arni, R. K.2; Ownby, C. L.3; Melo, P. 
A.1 - 1UFRJ - Farmacologia Básica e Clínica - ICB; 2UNESP - IBILCE - Physics; 3OSU - 
Physiological Sciences 
INTRODUCTION: We assessed the effects of suramin and polyethylene glycol 
(PEG400) against the myotoxicity of Agkistrodon contortrix laticinctus (ACL) crude 
venom and its myotoxin on mouse isolated extensor digitorum longus (EDL) and 
neuromuscular diaphragm preparation. METHODS: Mice isolated EDL were exposed 
to ACL crude venom and myotoxin (25 µg/mL) alone or together with suramin (10 and 
30 µM) and PEG (10 and 30 mM). The rate of creatine kinase (CK) release from the 
muscles was measured, indicating tissue damage. Mouse neuromuscular diaphragm 
preparation was exposed to ACL crude venom and venom plus suramin. The 
preparation was directly (muscle) and indirectly (nerve) stimulated, and twitch 
amplitude was recorded. RESULTS: Basal CK release from EDL was 0,43±0,06 U.g-
1.h-1, and after 60 minutes of exposure to the myotoxin and treatments it increased to 
13,76±3,76 (ACL myotoxin), 5,90±1,19 and 2,10±0,86 (myotoxin plus suramin 10 and 
30 µM, respectively), and 8,87±3,63 and 5,80±2,04 (myotoxin plus PEG 10 and 30 mM, 
respectively). ACL crude venom (60 min) also induced an increase in the rate of CK 
release up to 32,07±5,43 U.g-1.h-1, which was significantly inhibited by PEG 100 mM 
(6,47±3,14 U.g-1.h-1). On neuromuscular diaphragm preparation the snake venom 
(12,5 and 25 µg/mL) decreased twitch amplitude down to 25% of the control in 30 to 40 
min in both in direct and indirect stimulation protocols. Suramin prevented in a 
concentration-dependent fashion the venom’s effect (20, 25 and 50 mM caused 5, 40 
and 100% of inhibition on the depressing effect of ACL crude venom, respectively). 
DISCUSSION: Data show that suramin and PEG are able to prevent the myotoxic 
activities of ACL crude venom and its myotoxin in mouse isolated muscle. Our results 
also demonstrate that suramin prevents the neuromuscular effects of ACL crude 
venom. Supported by: CNPq; CAPES; FAPERJ; PRONEX; FUJB  



09.097 
TOXICIDADE AGUDA DA AYAHUASCA EM CAMUNDONGOS VIA 
INTRAPERITONEAL E ORAL 
Gracia, V. P.1; Souza, F. A.2; Paula-Freire, L. I. G.1; Correa, L.3; Malpezzi-Marinho, E. 
L. A.4; Marinho, E. A. V.5 - 1UBC - Farmacologia; 2UBC - Farmácia; 3FO - USP - 
Patologia Geral; 4UBC - Ciências da Saúde; 5UBC / UNIFESP - EPM - Ciências da 
Saúde / Farmacologia 
Objetivos: A Ayahuasca é uma bebida utilizada em rituais de algumas tribos da 
Amazônia e em seitas como o Santo Daime e União do Vegetal. É um chá elaborado a 
partir da decocção do cipó macerado de Banisteriopsis caapi junto com folhas de 
Psycotria viridis. O resultado é a bebida formada por uma mistura de compostos como 
β-carbolinas, alcalóides da B. caapi, que são inibidores da MAO e DMT 
(dimetiltriptamina), encontrada na P. viridis, que uma vez absorvida, irá interagir com 
os receptores 5HT2 no SNC, produzindo efeitos psicoativos. Este trabalho avaliou a 
toxicidade aguda do extrato seco de Ayahuasca via intraperitoneal e oral em 
camundongos. Métodos e Resultados: A bebida foi concedida por integrantes da 
seita do Santo Daime, sendo o chá seco por liofilização. Foram utilizados 
camundongos Swiss machos e fêmeas (50%/50%) e os tratamentos ocorreram por via 
ip ou oral. Por via ip, foram formados grupos (N= 8) que receberam diferentes doses 
de Ayahuasca: 100, 300, 1000, 1500, 2000 e 2500 mg/kg. O número de animais 
mortos foi anotado e a dose letal para 50% dos animais (DL50) foi calculada em 1300 
mg/kg. O screening farmacológico foi feito através da observação durante 24 horas e 
depois uma vez ao dia durante os 14 dias subseqüentes. Ao final dos 14 dias os 
animais foram sacrificados e cérebros, fígados, rins e baços foram pesados e fixados 
em solução apropriada para posterior processamento e análise histopatológica. O 
screening farmacológico indicou que nas doses de 100 e 300 mg/kg, houve um 
aumento na atividade geral, piloereção, tremor, cauda de straub e cianose. Em doses 
acima de 1500 mg/kg foram observadas convulsões e em doses mais altas, morte. A 
ANOVA indicou existir diferença significativa quando se comparou os pesos de fígados 
e baços; verificou-se que o peso (mg) dos fígados dos animais tratados com as doses 
de 300 (0,30±0,02) e 1000 mg/kg (0,39±0,04) apresentou um aumento significativo 
quando comparado ao grupo salina (0,16±0,02). Não foram verificadas diferenças com 
os rins e os cérebros. A análise histopatológica dos órgãos está em andamento. Por 
via oral foram usadas doses de 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 mg/kg e verificou-se 
que os efeitos foram semelhantes aos verificados por via ip, porém com doses 
diferentes. Verificou-se que os animais tratados com as doses de 1000 e 2000 mg/kg 
apresentaram sintomas semelhantes aos que receberam 100 e 300 mg/kg ip. Os 
animais tratados com doses acima de 3000 mg/kg apresentaram muitos tremores, e 
convulsões. Poucas mortes foram verificadas (inclusive na dose mais alta de 5000 
mg/kg), não sendo possível calcular a DL50 por não se ter conseguido chegar na dose 
que mata 100% dos animais. Na análise dos órgãos, não foram verificadas diferenças 
significativas. Análises histopatológicas estão em andamento para uma melhor 
avaliação do efeito tóxico da bebida. Conclusão: Os resultados obtidos indicam que a 
Ayahuasca por via ip apresenta efeito tóxico promovendo tremores, convulsões e 
mortes em doses maiores que 300 mg/kg. Por via oral a toxicidade foi mais baixa, 
porém apresentando sintomas semelhantes aos ip quando ingerido em altas doses 
acima de 2000 mg/kg.  



09.098 
TOXICIDADE AGUDA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE Banisteriopsis caapi 
(MALPHIGHIACEAE) VIA INTRAPERITONEAL EM CAMUNDONGOS 
Mansour, S. N.1; Paula-Freire, L. I. G.2; Gracia, V. P.2; Correa, L.3; Malpezzi-Marinho, 
E. L. A.1; Marinho, E. A. V.4 - 1UBC - Ciências da Saúde; 2UBC - Farmacologia; 3FO - 
USP - Patologia Geral; 4UBC / UNIFESP - EPM - Ciências da Saúde / Farmacologia 
Objetivos: A Banisteriopsis caapi é um cipó utilizado junto com folhas de Psycotria 
viridis na elaboração de uma bebida conhecida como Ayahuasca. A Ayahuasca é 
utilizada em rituais de algumas tribos da Amazônia e em seitas como o Santo Daime e 
a União do Vegetal. A bebida é formada por uma mistura de compostos como as β-
carbolinas, alcalóides da B. caapi, que são inibidores da MAO e a DMT 
(dimetiltriptamina), encontrada na P. viridis, que uma vez absorvida, irá interagir com 
os receptores 5HT2 no SNC, produzindo efeitos psicoativos. Este trabalho avaliou a 
toxicidade aguda do extrato hidroalcoólico de Banisteriopsis caapi (EHBc) 
administrado via intraperitoneal em camundongos. Métodos e Resultados: Foram 
utilizados camundongos Swiss (25-30g), machos e fêmeas (50%/50%, N= 8 por 
grupo). Foram formados grupos que receberam diferentes doses do EHBc: 3000; 
3500; 4000; 4500; 5000 e 6000 mg/kg. O número de animais mortos foi anotado e a 
dose letal 50% (DL50) foi calculada em 4594mg/kg. O “screening” farmacológico foi 
feito através da observação durante 24 horas e depois uma vez ao dia durante os 14 
dias subseqüentes. Diariamente, verificou-se o peso corpóreo e o consumo de água e 
ração. Ao final dos 14 dias os animais foram sacrificados e cérebros, fígados, rins e 
baços foram pesados e fixados em solução apropriada para posterior processamento 
e análise histopatológica. No “screening” farmacológico observou-se que as doses de 
3000; 3500; 4000 e 4500 mg/kg, provocaram aumento na atividade geral, piloereção, 
tremor, cauda de straub e cianose. Nas doses de 5000 e 6000 mg/kg também foram 
observadas convulsões e redução da atividade geral. Verificou-se que a resposta ao 
toque e a força para agarrar apresentaram-se reduzidas após 30 minutos da 
administração do EHBc, e a respiração manteve-se normal durante todo o tempo de 
observação. Foi verificado o ganho médio de peso dos animais, sendo que os do 
grupo EHBc 3000 mg/kg apresentaram um ganho menor (2,7±1,2g) que os do grupo 
tratado com EHBc 4000 mg/kg (7,2±1,1g) (p<0,05), enquanto não foi detectada 
diferença significativa entre os outros grupos. Em todos os grupos tratados com EHBc, 
o consumo de água foi menor e estatisticamente diferente do consumo do grupo 
controle. No consumo de ração não houve diferenças estatisticamente significativas. A 
análise por ANOVA indicou existir diferença significativa (p<0,05) quando foram 
comparados os pesos de fígados e baços; os fígados dos animais tratados com a dose 
de 3000mg/kg apresentaram um aumento significativo (2,67±0,25g) se comparado a 
animais tratados com salina (1,98±0,06g). Não foram verificadas diferenças 
significativas (p>0,05) com os pesos de rins e cérebros. A análise histopatológica dos 
órgãos está em andamento. Conclusão: Os resultados obtidos indicam que o extrato 
hidroalcoólico de B. caapi apresenta baixa toxicidade com uma DL50 de 4593,75 mg/kg 
quando administrada por via intraperitoneal.  



09.099 
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DA PLANTA ALOE VERA L. (LILIACEAE) 
Takayama, C.1; Luiz-Ferreira, A.1; Barbastefano, V.1; Almeida, A. C. A.1; Faria, F. M.1; 
Silva, M. S.1; Farias-Silva, E.1; Michelatto, M.1; Carneiro, E. M.1; Brito, A. R. M. de S.1 - 
1UNICAMP - Fisiologia e Biofísica 
Introdução: Plantas medicinais são utilizadas desde a antigüidade, sendo que a 
investigação fitoquímica e farmacológica aumentou nas últimas décadas, oferecendo 
avanços importantes no tratamento de várias doenças, como a úlcera gástrica (Souza 
Brito, A.R.M.; Phytother. Res.; 11; 314; 1997). Cerca de 10% da população ocidental é 
vítima dessa patologia, a qual está relacionada a fatores exógenos, como estresse, 
uso de antiinflamatórios não esteroidais, alcoolismo e infecção por Helicobacter pylori 
(Berstad, K; Scand. J. Gastroenterol.; 28; 561; 1993). Através de levantamentos 
etnofarmacológicos, foi selecionada a espécie Aloe vera L., popularmente conhecida 
como babosa, a qual possui gel mucilaginoso rico em glicoproteínas e polissacarídeos 
que conferem à planta grande capacidade de regenerar tecido (Boudreau, M.D.; 
J.Environ. Sci. and Health Part C; 24; 103; 2006). A babosa é há muito tempo utilizada 
como planta medicinal, mas ainda são pouco explorados o potencial e a atividade 
antiulcerogênicos dessa planta (Yusuf, S.; J. Ethnopharmacol.; 93; 33; 2004). 
Considerando a quase inexistência de uso popular de plantas medicinais em nosso 
estado e a ausência de drogas antiulcerogênicas que produzam 100% de remissão da 
patologia, esse trabalho teve como objetivo estudar o potencial antiulcerogênico do gel 
liofilizado de Aloe vera L. (GLA) e determinar seus possíveis mecanismos de ação 
envolvidos. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar, provenientes do Centro 
de Bioterismo da Unicamp (CEMIB). Para a obtenção do GLA, a polpa liofilizada do gel 
mucilaginoso de Aloe vera L. foi hidratada com solução salina (0,9%; 10mL/Kg; 40°C) 
e em seguida mantida no sonicador por cerca de 20 minutos. A avaliação do potencial 
antiulcerogênico do GLA foi realizada através da indução de úlcera por administração 
oral de etanol absoluto (Mizui, T.; Jap. J. Pharmacol.; 33; 934; 1983). Sua atividade 
cicatrizante e toxicidade foram avaliadas por meio de indução de úlcera com ácido 
acético (30%), via injeção na subserosa do estômago (Takagi, K.; Jap. J. Pharmacol.; 
19; 418; 1969). As áreas lesadas foram mensuradas através do software Avsoft Bio 
View4 e os resultados foram expressos em média±desvio padrão e submetidos à 
análise de variância de uma via (ANOVA) e teste a posteriori de Dunnet com um nível 
de significância mínimo de p<0,05. Resultados: O GLA, na dose de 300 mg/Kg, 
possui atividade antiulcerogênica, segundo o experimento de etanol e não possui 
atividade cicatrizante nem toxicidade, segundo os parâmetros analisados pelo 
experimento de indução de úlcera com ácido acético (30%). Discussão: Apesar do 
GLA não ter apresentado efeito cicatrizante, o resultado do modelo de etanol mostra 
que esse gel tem atividade gastroprotetora, a qual deve ser em decorrência de outros 
mecanismos como a produção de muco ou a síntese de prostaglandinas, por exemplo. 
Desse modo, ainda são necessários outros testes para melhor determinar a ação 
antiulcerogênica do GLA. Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq  



09.100 
BIOLOGICAL EFFECTS OF Bp-13 FROM Bothrops pauloensis SNAKE VENOM IN 
PREPARATIONS OF MOUSE PHRENIC NERVE-DIAPHRAGM. 
Sucasaca-Monzon, G.1; Rodrigues-Simioni, L.1; Rocha, T.2; Cruz-Hofling, M. A.2; 
Marangoni, S.3; Ponce-Soto, L.3 - 1UNICAMP - Farmacologia; 2UNICAMP - Histologia e 
Embriologia; 3UNICAMP - Bioquímica 
INTRODUCTION 
Bothrops pauloensis is present in central and southwestern regions of São Paulo State, 
Brazil. Bothropic envenomation results in the occurrence of local effects, characterized 
by edema, pain, hemorrhage and myonecrosis. In rare occasions, respiratory distress 
may occur in the event of bothropic accidents (Ribeiro, L.A., Albuquerque, M.J., De 
Campos, V. A. Rev. Ass. Med. Bras. 44, 312; 1988), raising the possibility that 
bothropic venoms may also exert a neurotoxic action. In this work, we used mouse 
phrenic nerve-diaphragm (MPND) preparations to examine and characterize the in vitro 
neurotoxicity and miotoxicity of Bp-13, a fraction with PLA2 activity from B. pauloensis 
venom. METHODS: MPND preparations were mounted in 5 mL organ baths containing 
Tyrode solution maintained at 37°C and aerated with 95% O2 and 5% CO2 (Bülbring, E. 
Br. J. Pharmacol., 1, 38; 1946) and stimulated with supramaximal pulses (0.1 Hz, 0.2 
ms) at 120 min. The preparations were allowed to stabilize for 15 min before the 
additon of Bp-13 (50 µg/mL). In some experiments, the effect of either Ca2+ (1.8 mM) 
replacement by Sr2+ (4.0 mM) or low temperature (22˚C) were investigated. After 120 
min, incubation MPND preparations incubated with Tyrode solution or Bp-13 were fixed 
in Bouin’s solution for 24 h, and the tissues were washed three times with a solution of 
water and ammonia, followed by dehydration and embedding in Leica Historesin at 
60°C overnight. Thick sections (2 µm) were cut using a Leica RM 2035 microtome and 
stained with 0.5 toluidine blue for light microscopy examination. RESULTS: The time 
intervals to reach 50% paralysis in MPND preparations after incubation with 100 µg/mL 
or 50 µg/mL B. pauloensis crude venom were 56 ± 11.2 min and 18 ± 1 min, 
respectively. Bp-13-induced 50% paralysis was observed at 28 ± 3 min. In addition, 
results obtained in experiments under low temperature and Ca2+ replacement by Sr 2+ 
revealed no significant differences compared to Tyrode solution. Morphologycal 
analysis showed that the muscle appearance was normal in controls. However, 
muscles incubated with crude venom or Bp-13 showed pathologic lesions, including 
swelling, vacuolization, delta lesions, heavy-stained fibers, densely clumped myofibrils 
or fibers loosely-clumped. The percentages of damaged muscle fibers were: 18.6 ± 
3.0% (100 µg/mL) and 9.5 ± 3.4% (50 µg/mL) from B. pauloensis crude venom; 28.4 ± 
4% (50 µg/mL) Bp-13 and 37 ± 8% of Bp-13 in experiments where Ca2+ was replaced 
by Sr2+. DISCUSSION: These results showed that Bp-13, a fraction with PLA2 activity, 
can produce neuromuscular blockade in MPND preparations as well as damage 
muscle fibers. The findings that the neuromuscular effects of Bp-13 were both low 
temperature- and Ca2+-dependent, suggest that enzymatic activity contributes to its 
neuromuscular action but not necessarily to the myotoxic effect.  
 Apoio Financeiro: CNPq  



09.101 
EFEITO DO EXTRATO ETANÓLICO DE Melissa officinalis EM UM MODELO DE 
COLITE EM CAMUNDONGOS 
Guginski, G.1; Marcon, R.1; Ferreira, V. M. M.1; Silveira, D.2; Santos, A. R. S.3 - 1UFSC 
- Farmacologia; 2UnB - Farmacologia; 3UFSC - Ciências Fisiológicas 
Introdução: A Melissa officinalis é uma planta que apresenta várias atividades 
farmacológicas; tais como sedativo, antioxidante e antiviral; além de sua utilização nas 
afecções do sistema digestório. Estudos anteriores do nosso grupo demonstraram que 
o extrato etanólico de Melissa officinalis (EEMO) apresenta atividade antinociceptiva e 
antiinflamatória, além de melhorar aquisição e retenção de novas memórias no teste 
de esquiva inibitória em ratos. No presente trabalho avaliou-se o possível efeito do 
extrato etanólico de Melissa officinalis (EEMO) em um modelo colite em 
camundongos. Métodos : Foram utilizados camundongos Swiss machos (25-30 g, 
n=6-8 por grupo). Os animais foram pré-tratados com EEMO (30,100 e 300 mg/kg, 
v.o.), salina (0,9%; 10 ml/kg, v.o.) ou Dexametasona (2 mg/kg, v.o.) durante 4 dias. 
Uma hora após o último tratamento os animais, que estavam em jejum por 24 h 
(porém com uma solução de glicose 5% ad libitum), foram tratados por via retal com 
ácido acético 5% (100 μl). O dia seguinte os animais foram sacrificados e foi avaliada 
a característica geral do baço e do cólon além de atribuído um escore para as 
eventuais alterações sugestivas de inflamação para o cólon (0 – normal, 1 – leve 
eritema, 2 - eritema e edema e 3 – eritema, edema e ulcerações). Resultados: A 
administração do EEMO (30 – 300 mg/kg, v.o.) durante 4 dias reduziu de forma 
dependente da dose a lesão (quantificada através escore arbitrário) induzida pelo 
ácido acético no cólon, com DI50 de 96,15 (88,46 – 103,84) mg/kg e inibição de 
65±8%, além de inibir em 36+4% o peso do cólon. A Dexametasona, utilizada como 
controle positivo, foi capaz de inibir a lesão induzida pelo ácido acético em 57±9% e 
também reduziu em 16±3% o peso do cólon quando comparado com o grupo controle. 
Entretanto, o EEMO não foi capaz de reduzir o aumento do peso do baço quando 
comparado com o grupo controle, contudo, a dexametasona inibiu em 49±6% o peso 
do baço. Conclusão: Os dados do presente estudo estendem os resultados anteriores 
e demonstram que o EEMO também apresenta importante efeito protetor dependente 
da dose das alterações inflamatórias observada no modelo de colite experimental 
induzida pelo ácido acético em camundongos, provavelmente não atuando como o 
imunossupressor (uma vez que a dexametasona diminuiu o peso do baço e o EEMO 
não). Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, FAPESC, UFSC.  



09.102 
NON SPECIFIC CYTOTOXICITY AND DNA DAMAGE IN LEUKEMIA AND 
PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS BY A NEW CLERODANE 
DITERPENOID ISOLATED FROM Casearia sylvestris SWARTS 
Ferreira, P. M.1; Cavalcanti, B. C.1; Militão, G. C. G.1; Jimenez, P. C.1; Santos, A. G.2; 
Cavalheiro, J. A.2; Montenegro, R. C.1; Moraes, M. O.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Pessoa, 
C.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química Orgânica 
Introduction: Casearia species (Flacourtiaceae) are rich in clerodane diterpenoids, 
secondary metabolites reported to possess cytotoxic, antimalarial, antimycobacterial, 
trypanocidal, immunosuppressive and antifugal activities. The aim of this work was to 
compare cytotoxicity of casearin U, a novel clerodane diterpenoid isolated from the 
leaves of Casearia sylvestris, against cancer and normal cells, analyzing its capacity to 
cause DNA damage. Methodology: Firstly, the cytotoxicity of casearin U (0.04 - 
25µg/mL) was tested against HL-60 leukemia and peripheral blood mononuclear (PBM) 
cells after 72h compound exposure by MTT assay. Then, HL-60 (cancer) and PBM 
(normal) cells were incubated at growing concentrations of casearin U (0.4, 0.8 and 
1.6µg/mL) for 24h and assessed for DNA genotoxicity by the alkaline version of Single 
Cell Gel Electrophoresis (Cometa Assay). Finally, casearin-treated HL-60 cells were 
evaluated for internucleosomal DNA fragmentation by flow cytometry in a Guava 
EasyCyte Mine in a lysis solution (0.1% Triton X-100 and 50μg/mL propidium iodide). 
Results and Discussion: The cytotoxicity assay revealed IC50 very similar values for 
HL-60 [0.15μg/mL (0.14-0.16)] and PBM [0.14µg/mL (0.11-0.17)] cells (P>0.05). Strong 
DNA strand breaks effects were found by cometa assay at all concentrations tested, 
with percentage of DNA damage depending on concentration but did not differ between 
PBM (43.50±3.77, 89.50±1.84 and 87.75±2.65%) and leukemia (29.33±2.33, 
61.33±3.28 and 79,00±1,73%) cells (P<0.05), highlighting similar DNA migration 
(89,00±2,08%) even to 0.3µg/mL doxorubicin, a commonly antineoplasic drug used in 
clinics. Moreover, flow cytometry results elicited intense DNA fragmentation in HL-60 
cells by casearin U and it was in a dependent manner (14.51±0.35, 61.92±7.10 and 
80.52±3.59% for the concentrations of 0.4, 0.8 and 1.6µg/mL, respectively). In 
conclusion, casearin U revealed to be a non selective cytotoxic compound between 
normal and cancer cells which can cause cell death by DNA interaction or as a result of 
DNA disintegration. Supported by: CNPq, BNB, FINEP and FAPESP.  



09.103 
ATIVIDADE ANTIULCEROGÊNICA DO EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO DA 
Luehea divaricata MARTUS ET ZUCCARINI 
Siqueira, M. G.1; Jankowsky, L.2; Bighetti, A. E.1; Possenti, A.2; Foglio, M.3; Carvalho, J. 
E.4 - 1UNICAMP - Clínica Médica; 2UNICAMP - Farmacologia; 3UNICAMP - CPQBA - 
Fitoquímica; 4UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e Toxicologia 
INTRODUÇÂO: Luehea divaricata Martus et Zuccarini (Tiliaceae) é encontrada em 
alguns estados do Brasil como Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Goiás 
e Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma árvore de 16 metros de altura, com casca fina, 
de coloração pardo-acinzentada, com numerosos e pequenos sulcos longitudinais e 
que floresce de dezembro a fevereiro. Conhecida popularmente como “Açoita-cavalo”, 
sua casca é empregada na medicina popular, na forma de decocto, como 
antiinflamatório, diurético e anti-reumático. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
atividade antiulcerogênica de extratos obtidos da L.divaricata1. METODOLOGIA: 
Cascas secas e moídas de L. divaricata, coletada na reserva florestal de Leme, foram 
extraídas por maceração dinâmica com etanol 70%; o extrato resultante (EBH) foi 
evaporado sob vácuo, a temperatura de 40°C, e liofilizado. O EBH foi avaliado em 
modelos de úlcera gástrica induzida por indometacina2 e por etanol3 e comparado com 
epigalocatequina galato/EGCG (principal tanino encontrado no Chá Verde) e 
carbenoxolona (controle positivo). RESULTADOS: Os resultados foram expressos 
como média do ILU (Índice de Lesões Ulcerativas)±desvio padrão, teste de Duncan. 
No modelo de úlcera induzida por indometacina o EBH (p.o., 1000 mg/Kg), apresentou 
ILU de 9,4±3,8, a cimetidina (p.o. 100mg/Kg) de 12,8±4,2 e salina (controle negativo 
p.o) de 81,0±20,7. No modelo de úlcera induzido por etanol o EBH (p.o., 1000 mg/Kg) 
apresentou ILU de 4±1,67, a carbenoxolona ( p.o. 200mg/Kg) de 4,6±3,2 e salina 
(controle negativo p.o) de 88±22; a epigalocatequina galato (p.o., 1000 mg/Kg) 
apresentou ILU de 4,2±1,8, a carbenoxolona (p.o., 200 mg/Kg) de 7,8±5,0 e o grupo 
salina (controle negativo p.o.) de 113,4±23,2. DISCUSSÃO: O EBH atuou reduzindo o 
ILU em ambos os modelos experimentais de indução de úlcera gástrica, ressaltando 
que este foi mais eficaz no modelo de indução de úlcera por etanol. Com base em 
testes fitoquímicos anteriores, foi verificada a presença de taninos no EBH, e por isso 
a ação do extrato foi comparada com a ação da EGCG. Os resultados indicam uma 
atividade semelhante na citoproteção gástrica, permitindo concluir que essa classe de 
compostos possivelmente seja a responsável pela atividade antiulcerogênica 
observada.  
CITAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 
1. Tanaka et al. Química Nova. 28: 475-78. 2005. 
2. Gamberine et al. Mart. Mem. Ins. Oswaldo Cruz, 86:137. 1991. 
3. Robert et al. Gastroenterology. 77: 761-67. 1979. 
 Apoio Financeiro: CPQBA/Unicamp  
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EFFECT OF Cinnamomum zeylanicum BLUME ESSENTIAL OIL ON THE 
GROWTH AND MORPHOGENESIS OF SOME POTENTIALLY PATHOGENIC 
Aspergillus SPECIES 
Carmo, E. S.1; Moreira, A. C. P.1; Lima, E. O.1; Sousa, F. B.2; Souza, E. L.3 - 1UFPB - 
LTF; 2UFPB - CCS; 3UFPB - Nutrição 
Introduction: Cinnamomum zeylanicum Blume are known for a long for as having a 
wide range of medicinal properties. Methods:This study aimed to assess the 
interference of C. zeylanicum essential oil on the growth and morphogenesis of some 
potentially pathogenic Aspergillus species. The essential oil presented strong anti-
mould effect causing the growth inhibition of all assayed strains and development of 
large growth inhibition zones. Results: MIC( Minimum Inhibitory Concentration)50 and 
MIC90 value were 40 and 80 µL/mL, respectively. The oil at concentrations of 80, 40 
and 20 µL/mL showed a fumigant effect strongly inhibiting the radial mycelial growth of 
A. niger, A. flavus and A. fumigatus along 14 days of exposure. At 80 and 40 µL/mL the 
essential oil provided a 100 % inhibition of the mould spore germination. Main 
morphological changes in the assayed moulds observed under light microscopy after 
oil treatment were decreased conidiation, leakage of cytoplasm, loss of pigmentation 
and disrupted cell structure indicating fungal wall degeneration. Discussion: It is 
concluded that C. zeylanicum essential oil could be known as potential anti-mould 
compound, particularly, to protect against the growth of Aspergillus species. 
Supported by: CNPQ e LTF  
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THE POTENTIAL OF Origanum vulgare L. (LAMIACEAE) ESSENTIAL OIL IN 
INHIBITING THE GROWTH OF SOME FOOD-RELATED Aspergillus SPECIES 
Carmo, E. S.1; Moreira, A. C. P.1; Souza, E. L.2; Lima, E. O.3 - 1UFPB - LTF; 2UFPB - 
Nutrição; 3UFPB - Micologia 
Introduction: Origanum vulgare L. (Lamiaceae) has been currently known for their 
interesting antimicrobial activity being regarded as alternative antimicrobial for use is 
food conservation systems. Methods: This study aimed to evaluate the effectiveness 
of O. vulgare essential oil in inhibiting the growth of some food-related Aspergillus 
species (A. flavus, A. parasiticus, A. terreus, A. ochraceus, A. fumigatus and A. niger). 
Results: The essential oil revealed a strong anti-Aspergillus property providing an 
inhibition of all assayed mould strains. MIC ( Minimun Inhibitory Concentration) values 
were between 80 and 20 µL/mL being found a MIC50 of 40 µL/mL. The essential oil at 
concentration of 80 and 40 µL/mL provided a fungicidal effect on A. flavus, A. 
fumigatus and A. niger noted by a total inhibition of the radial mycelial growth along 14 
days of interaction. In addition, the essential oil was able to inhibit the mould spores 
germination when assayed at concentrations of 80 and 40 µL/mL. Discussion: Our 
results showed the interesting anti-Aspergillus activity of O. vulgare essential oil 
supporting their possible use as anti-mould compound in food conservation. 
Supported by: CNPq e LTF  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE LINHAGENS DE 
Chromobacterium ISOLADAS NOS ESTADOS DO AMAZONAS E MINAS GERAIS 
(BRASIL) 
Silva, B. P.1; Timoteo, I.1; Menezes, C. B. A.1; Garboggini, F. F.2; Ruiz, A. L.3; Carvalho, 
J. E.4; Foglio, M.1 - 1UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica; 2UNICAMP - CPQBA - 
Recursos Microbianos; 3UNICAMP - CPQBA - Farmacologia; 4UNICAMP - CPQBA - 
Farmacologia e Toxicologia 
Introdução: Os microrganismos representam um importante papel na área de 
biotecnologia como uma grande fonte de diversidade molecular (metabólicos 
secundários) e conseqüentemente grande valor econômico, sendo dessa forma alvos 
potenciais na indústria farmacêutica. Cerca de 60% dos fármacos atuais 
comercialmente disponíveis são derivados de produtos naturais 2,3.A Chromobacterium 
violaceum é uma bactéria de vida livre abundante em águas e solos de regiões 
tropicais e subtropicais e sua coloração violeta é devido a produção do pigmento 
violaceína, cujos estudos relatam atividades biológicas contra patógenos da 
tuberculose, leishmaniose e Mal de Chagas, além da capacidade de induzir apoptose 
em culturas de células do câncer 1.Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o 
potencial antiproliferativo de extratos brutos de diversas linhagens da C. violaceum. 
Metodologia: Foi feita a extração por Soxhlet de 18 linhagens do Amazonas e Minas 
Gerais, utilizando como solvente clorofómio, éter etílico e etanol, resultando em 108 
extratos. A atividade antitumoral foi testada nas diferentes linhagens celulares 
tumorais humanas: pulmão (NCI-460), mama (MCF-7), melanona (UACC-62), renal 
(786-0), cólon (HT29), ovário (OVCAR03), mama resistente a múltiplas drogas 
padrões (NCI-ADR), próstata (PC03) e leucemia (K562).  
Resultados e Discussão: Os resultados demonstraram que os extratos brutos de éter 
etílico provenientes das linhagens 589, 594, 596, 599 e 306 de C. violaceum 
apresentam uma inibição concentração dependente das células tumorais humanas a 
partir de 25 μg/mL. Enquanto os extratos brutos de éter etílico provenientes das 
linhagens 301, 303, 304, 305, 307, 308 e 309 apresentam inibição concentração 
dependente a partir de 2,5 μg/mL. Devido às baixas concentrações necessárias para a 
inibição do crescimento das células tumorais humanas dos extratos brutos das 
linhagens 301, 303, 304, 305, 307, 308 e 309, estas foram selecionadas para dar-se 
continuidade do trabalho na identificação dos metabólitos secundários envolvidos na 
atividade antiproliferativa. Observou-se que os extratos brutos de éter etílico 
provenientes das linhagens 590 e 592, apresentaram uma inibição concentração 
dependente seletiva a partir de 2,5 μg/mL para as linhagens de células tumorais 
humanas de pulmão (NCI-460) e ovário (OVCAR03) respectivamente, portanto 
também sendo selecionadas para dar-se continuidade dos estudos. 
(1) Carvalho, D.D. Toxicology in Vitro, 20: 1514-1521 (2006);  
(2) Cragg, G.M. Journal of Natural Products, 60: 52-60 (1997); 
(3) Cragg, G.M. Pure Appl. Chem., 77: 7-24 (2005).  
 Apoio Financeiro: FAPESP  
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PHARMACOLOGICAL CHARACTERIZATION OF A NOVEL FRACTION (BP-12) 
FROM Bothrops pauloensis SNAKE VENOM USING A NEUROMUSCULAR 
PREPARATION 
Randazzo-Moura, P.1; Galbiatti, C.1; Leite, G. B.1; Ponce-Soto, L.1; Marangoni, S.2; 
Rodrigues-Simioni, L.1 - 1UNICAMP - Farmacologia; 2UNICAMP - Bioquímica 
Introduction Bothropic venoms are known to induce neuromuscular blockade and 
envenomation produces signs of neurotoxicity in vivo. In this study, we have 
characterized pharmacologically a novel toxin from Bothrops pauloensis snake venom 
named Bp-12 using a neuromuscular preparation. Methods Neurotoxicity was 
evaluated by conventional myographic technique in mouse phrenic nerve-diaphragm 
(MPND) preparations, which were directly or indirectly stimulated. The preparations 
were mounted in 5-mL organ baths containing warmed (37 oC) and aerated (95 % O2 
and 5 % CO2)Tyrode solution and allowed to stabilize for at least 15 min before the 
addition of Bp-12 (0.7–7 mM) for 120 min. Before direct muscle stimulation, the 
preparations were curarized (d-tubocurarine, 7 mM). In some experiments, the effects 
of Ca2+ (1.8 mM) replacement by Sr2+ (4.0 mM) or low temperature (22oC) were 
investigated. For in vivo protocols, myotoxicity was assessed based on the activity of 
creatine kinase (CK), which was determined by a kinetic assay measured after injection 
of Bp-12 (1.4-3.6 mM) or PBS (control) at different time intervals (0.5, 1, 3, 6, 9, 12 and 
24 h). Results In the time-course of Bp-12 incubation, 50% paralysis was observed at 
45±7 min and 16±6 min at concentrations of 1.4 mM and 3.6 mM, respectively 
(p<0.05). Bp-12 blocked both the indirectly- and directly-evoked muscle twitches. In 
addition, similar results were also obtained in experiments where Ca2+ was replaced by 
Sr2+ as well as in low temperature condition. The cytotoxic effect of Bp-12 on muscle 
cells was evident as noticed by the increased levels (p<0.05) of measured plasma CK 
of approximately 225±36 U/l and 827±92 U/l for 1.4 mM and 3.6 µM concentrations, 
respectively, compared to controls (49±4 U/l). Conclusion The findings that the 
neuromuscular effects of Bp-12 were both Ca2+- and temperature-independent suggest 
that enzymatic activity does not necessarily contribute to its neuromuscular action. 
These results indicate that Bp-12 is a neurotoxic myotoxin that contributes to the 
effects elicited by the crude venom on the neuromuscular junction. Supported by: 
CNPq  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE FRAÇÕES DAS FOLHAS DA 
Urera baccifera 
Vimecart, L. T.1; Gomes, N.1; Borga, J. F.1; Menezes, F. S.2; Fernandes, P. D.1 - 1UFRJ 
- Farmacologia e Terapêutica Experimental; 2UFRJ - Farmácia 
INTRODUÇÃO: A família Urticaceae é amplamente distribuída por todo o planeta. No 
Brasil existem nove gêneros. Apresentam importância econômica devido a utilização 
como fontes de fibras vegetais (Boehmeria nivea, o “rami”, Boehmeria caudata, Urera 
caracasana), como planta ornamental (Urtiga urens, Phenax rugosus) e para uso 
medicinal (Urera baccifera, Urera urens, Parietaria debilis, etc). Os gêneros Urera e 
Urtica são muito utilizados pela medicina popular. Existem relatos de uso do chá das 
folhas de U. baccifera para redução da pressão arterial e como antiinflamatório. Nesse 
trabalho nossos objetivos foram avaliar a atividade antinociceptiva de frações obtidas 
das folhas da Urera baccifera. MÉTODOS: As folhas de Urera baccifera foram 
coletadas na reserva biológica da FEEMA, na Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro. O 
extrato etanólico total (E) foi submetido a sucessivas extrações com solventes de 
polaridades crescentes, originando as frações hexânica (H), diclorometano (D), 
acetato de etila (AE) e aquosa (AQ). As frações foram administradas por via oral, em 
camundongos Swiss 44, machos (20-25g) nas doses de 10 e 100 mg/kg. A atividade 
antinociceptiva foi avaliada nos testes de retirada da cauda e placa quente. A análise 
estatística foi feita por ANOVA seguida de Bonferroni (* p<0,05). RESULTADOS: No 
teste de retirada da cauda, 60 minutos após o tratamento dos animais com as frações, 
nas doses de 10 e 100mg/kg, observou-se aumento significativo do tempo de resposta 
dos animais (dose de 10 mg/kg: controle=1,7±0,6seg; E=4±0,1* seg; H=2,9±0,6* seg; 
D=2,6±0,6* seg; AE=3,7±0,1* seg e dose de 100 mg/kg: controle=1,8±0,6 seg, 
E=4,4±1* seg; H=3,7±0,5* seg; D=7,1±1,2* seg; AE=4,6±0,6* seg). No teste da placa 
quente, 60 minutos após o tratamento com as frações também se observou aumento 
significativo do tempo de resposta dos animais (dose de 10 mg/kg: controle=10,6±2,6 
seg; E=17,2±3,4* seg; H=14,3±2,8* seg; D=16,4±2,5* seg; AE=18,7±2,6* seg e dose 
de 100 mg/kg: controle=12,6±3,4 seg; E=16,4±4,2; H=26,9±4,2* seg; D=28,1±3,2* seg; 
AE=15,6±2,6 seg). DISCUSSÃO: Os resultados demonstram que: 1) as frações 
etanólica, hexânica, acetato de etila e diclorometano das folhas de Urera baccifera 
apresentaram atividade antinociceptiva espinhal; 2) somente as frações hexânica e 
diclorometano mostraram atividade antinociceptiva supraespinhal. Esses resultados 
comprovam mais uma indicação de uso popular dessa espécie e justifica a 
continuidade dos testes. Apoio financeiro: FAPERJ  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO GASTROPROTETOR DAS FRAÇÕES DE FLAVONÓIDES 
E DE TANINOS DO EXTRATO METANÓLICO DAS FOLHAS DE Mouriri pusa 
GARDN 
Vasconcelos, P. C. P.1; Andreo, M. A.2; Hiruma-Lima, C. A.3; Vilegas, W.2; Pellizzon, C. 
H.1 - 1UNESP - IB - Botucatu - Morfologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química 
Orgânica; 3UNESP - IB - Botucatu - Fisiologia 
Introdução: Mouriri pusa Gardn. (Melastomataceae), popularmente conhecida como 
“manapuçá” ou “jaboticaba do mato”, é uma planta do cerrado brasileiro popularmente 
usada no tratamento de distúrbios gastrointestinais. Já foi demonstrado no nosso 
laboratório efeito antiúlcera por parte do extrato metanólico dessa planta. No presente 
trabalho, propõe-se investigar o efeito gastroprotetor das frações de flavonóides e de 
taninos desse extrato através do modelo agudo de indução de úlceras por etanol 
absoluto. Métodos: Após 24 horas de jejum, os grupos experimentais, formados por 7 
ratos Wistar machos (150-250g), foram tratados por via oral com salina 10ml/kg (S), 
carbenoxolona 100mg/kg (C), e as frações de flavonóides (FF) e de taninos (FT) nas 
doses de 25 (FF25 e FT25), 50 (FF50 e FT50) e 100mg/kg (FF100 e FT100). Depois 
de 1h, foi feita indução das úlceras por injeção oral de 1ml de etanol absoluto. 1h 
depois, os animais foram mortos, os estômagos foram retirados, abertos, prensados 
em placas de vidro e fotodocumentados. As áreas das lesões foram medidas 
digitalmente (mm²). Utilizou-se para estatística ANOVA seguida pelo teste de Dunnet. 
Então, os estômagos foram processados para histologia para a execução de métodos 
imunohistoquímicos, para os quais foram utilizados os anticorpos HSP70 (heat shock 
protein 70) e COX-2 (ciclooxigenase-2). Resultados e Discussão: O modelo de 
indução das úlceras por etanol permite a avaliação da atividade citoprotetora. Quando 
foi realizada a determinação da área lesada, observou-se que FF apresentou 
significativa gastroproteção em relação ao controle (S=816,1±190,6; C=78,7±24,1**) 
de forma dose-dependente (FF25=388,8±127,6; FF50=332,7±78,1*; 
FF100=315,9±95,4*), sendo que a menor dose efetiva foi de 50mg/kg. Os flavonóides 
possuem ação antioxidante já bem descrita, o que pode explicar a ação 
gastroprotetora desta fração. Já para FT, o efeito gastroprotetor foi obtido já na menor 
dose utilizada (FT25=221,4±66,6*; FT50=331,5±142,7*; FT100=372,4±123,4). Os 
taninos têm a capacidade de precipitar proteínas no local da úlcera, formando uma 
película que protege contra agentes lesivos. Na análise imunohistoquímica com a 
menor dose efetiva de cada fração, não há grande positividade de HSP70 nos grupos 
FF50 e FT25 indicando a não participação dessa proteína no mecanismo de 
gastroproteção dessas frações. A HSP70 tem a função de proteger os processos 
homeostáticos celulares de injúrias ambientais e fisiológicas. Já a COX-2 é importante 
na gastroproteção, pois induz angiogênese e proliferação celular, além de seu efeito 
citoprotetor, relacionado com a síntese de prostaglandinas que estimulam a produção 
de muco e bicarbonato. Para FF50 não se nota a presença de células COX-2 
positivas, indicando que essa fração pode atuar como antiinflamatória. Em FT25 pode-
se verificar a presença de células COX-2 positivas no ápice das glândulas gástricas, o 
que pode indicar que essa enzima é ativada por essa fração para proteção local do 
epitélio. Apoio financeiro: Fapesp: 05/58347-0; 02/05503-6; 06/55542-9  
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EVALUATION OF ANTINOCICEPTIVE AND ANTIOEDEMATOGENIC ACTIVITIES 
OF CRYSTAL EXTRACTED FROM Capsicum frutescens TWIGS 
Ferreira, C. A.1; Malvar, D. do C.1; Pires, P. A.1; Santos, R. T.1; Maciel, M. A. M.2; 
Dantas, T. N. C.2; Cunha, A. F.2; da Silva Cortes, W.1; Rocha, F. F.3; Vanderlinde, F. 
A.1 - 1UFRRJ - Ciências Fisiológicas; 2UFRN - Química; 3UFRRJ - Ciências 
Fisiológicas / Instituto de Biologia 
Introduction: Capsicum frutescens (Solanaceae) (red-pepper) is popularly used in 
inflammatory diseases. The methanolic extract of twigs, produced a dose-related 
reduction of acetic acid-induced writhing, inhibited croton oil-induced ear oedema and 
the second phase of nociception in formalin test, suggesting an anti-inflammatory 
activity (Pires et al., 2004, Rev. Un. Rural, 24(2): p.129,). This study investigate 
pharmacological effects of crystals (CCF) obtained from methanolic twigs extract. 
Methods and results: In writhing test (acetic acid, 1.2%, i.p.) oral treated of mice (n = 6) 
with CCF (0.03, 0.1 and 0.3 mg/kg), produced a dose-related inhibition at 29.7%, 
56.2% and 60.4% respectively (control - 57.6±5.2 writhes) while indomethacin (10 
mg/kg, p.o.) inhibited 49%. In the hot-plate test (55±0.5oC) CCF (0.3 mg/kg, p.o.) did 
not alter mice reactivity (n = 8) while fentanyl (200 μg/kg, s.c.) increased the latency of 
heat stimulus by 2.7- (22.5±1.0 sec) and 1.9-fold (15.1±3.1 sec) at 30 and 60 min 
respectively after treatments (vehicle - 8.1±1.1 sec and 7.8±1.1 sec). In the formalin 
test (3%; 20 μL/paw, s.c.), CCF (0.3 mg/kg, p.o.) did not alter the reactivity of mice (n = 
8) during first phase (neurogenic pain) of nociception (CCF - 98.0±14.4 sec versus 
vehicle - 117.4±9.4 sec). However, CCF inhibited 43.7% (CCF - 71.2±10.4 sec versus 
vehicle - 126.5±10.4 sec) second phase (inflammatory pain) similarly to indomethacin 
(10 mg/kg, p.o.) inhibition (38.6%). In the croton oil-induced ear oedema method, mice 
(n = 8) were treated with croton oil (2.5% in acetone, 20 µL) on the right ear and the left 
ear with the same volume of acetone. The difference between right and left ear weight 
(Δ) obtained in the vehicle group was 64.4±5.1 mg. CCF (0.3 mg/kg, p.o.) or 
dexametasone (2.0 mg/kg, s.c.) inhibited the oedema formattion by 29.4% (Δ = 
45.5±5.1 mg) and 78.9% (Δ = 13.6±1.8 mg) respectively. In the rota-rod test, control 
vehicle response was 59.1±0.6 sec versus 57.6±1.6 sec in the presence of CCF (0.3 
mg/kg, p.o.), showing that CCF did not alter the performance of mice (n = 10) while 
diazepam (3 mg/kg, s.c.) reduced 55.8% the motor response (26.1±6.8 sec). 
Discussion: Oral treatment with CCF inhibited croton oil oedema formation in mice, 
suggesting an anti-inflammatory activity. This hypothesis was reinforced when the 
results showed that CCF also produced potent antinociceptive activity against acetic 
acid- and formalin-induced pain response in mice, inhibiting the inflammatory 
components of the formalin test, without interfering with the hot-plate responses. The 
specificity of these results were confirmed when CCF did not cause any significant 
effect on the performance of the animals in the rota-rod test. Our findings could explain 
Capsicum frutescens popular use against pain and inflammatory diseases. A bioassay-
guided fractionation of the CCF is now in progress to identify the bioactive 
substance(s). Supported by: PIBIC/CNPq-UFRRJ - CNPq-UFRN  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO HIPOGLICÊMICO E HIPOLIPIDÊMICO DA ESPÉCIE 
Eugenia uniflora L. (MYRTACEAE) 
Della Bruna, D.1; Bongiolo, A. M.2; Pavei, L. L.3; Reus, J. V.3; Costa-Campos, L.4; 
Schoenfelder, T.1 - 1UNESC - EtnoFarmacologia; 2UNESC - PPGCS; 3UNESC - 
Nutrição; 4UNESC - PPGCA 
Introdução: Eugenia uniflora L. (Myrtaceae), é conhecida na América do Sul como 
“pitangueira” ou “nangapiri” e utilizada popularmente para o tratamento de várias 
patologias. No Paraguai as folhas dessa espécie têm sido utilizadas para obesidade e 
diabetes. A planta espécie apresenta compostos fenólicos com ação antioxidante, 
hipoglicemiante e anti-reumática, sendo utilizados em distúrbios estomacais e como 
anti-hipertensivos. No entanto os efeitos e mecanismos farmacológicos como 
hipoglicemiante da E. uniflora não estão totalmente elucidados. A infusão das folhas 
dessa planta é aplicada popularmente em especial como tratamento do diabetes 
mellitus, coadjuvante ao tratamento médico convencional. A partir disso objetivou-se 
verificar a propriedade hipoglicemiante do extrato bruto hidroalcoólico (EBH) de folhas 
de E. uniflora avaliando também as alterações lipidêmicas decorrentes das alterações 
metabólicas dessa patologia. Métodos: Foram utilizados ratos machos Wistar (200-
300g). Os animais normais permaneceram em jejum de 12-14 horas durante a noite e 
foram divididos em: tratados com EBH (125, 250, 500 e 1000 mg/kg v.o., n=6) e 
controle (veículo v.o.). O sangue foi coletado por punção ocular 1, 2, 3 e 4 horas após 
o tratamento e determinados os níveis de glicose sangüínea. Para o teste de 
tolerância à glicose os ratos em jejum foram divididos em 3 grupos: ratos 
hiperglicêmicos (glicose 4 g/kg, v.o.), tratados com EBH (glicose v.o. + EBH 125, 250, 
500 e 1000 mg/kg v.o., n=6) e controle (veiculo v.o.). O sangue foi coletado por 
punção ocular 30, 60, 90 e 180 minutos após os tratamentos e foram determinados os 
níveis de glicose sangüínea. O diabetes foi induzido por uma única administração 
intraperitoneal de 200 mg/kg de monohidrato de alloxan. Após 72 horas o estado 
diabético foi confirmado pela perda do peso corporal e desenvolvimento de 
hiperglicemia (níveis séricos >300 mg/dl). Foram então separados e receberam: EBH 
(125, 250, 500 e 1000 mg/kg v.o.) ou controle. O sangue foi coletado por punção 
ocular 1, 2, 3 e 4 horas após os tratamentos e foram determinados os níveis de glicose 
sangüínea, colesterol total e triglicerídeos. Resultados: O EBH (extrato bruto 
hidroalcoólico) não demonstrou atividade hipoglicemiante em animais normais, nem 
em animais que foram submetidos ao teste de tolerância à glicose. Nos animais 
diabéticos o EBH mostrou diminuir o triglicerídeo sérico nas concentrações de 125 
mg/kg no tempo 2h (43%, P<0,05); concentração de 500 mg/kg nos tempos 1h (21%, 
P<0,01), 2h (41%, P<0,001), 3h (55%, P<0,001) e 4hs (50%, P<0,001) e para a 
concentração de 1.000 mg/kg nos tempos 1h (56%, P<0,001), 2h (46%,P<0,001), 3h 
(57%, P<0,001) e 4 h (70%, P<0,001)(ANOVA/Tukey-Kramer). Discussão: Os 
resultados obtidos sugerem que o EBH de E. uniflora pode ter efeito sobre a 
hipertrigliceridemia que ocorre em decorrência do diabetes. Entretanto mais estudos 
farmacológicos e bioquímicos devem ser feitos para tentar elucidar o mecanismo de 
ação desta propriedade.  



09.112 
ESTUDO SOBRE A ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA FRAÇÃO HEXÂNICA DAS 
FOLHAS DE Clusia nemorosa EM CAMUNDONGOS 
Ferro, J. N. S.1; Agra, I. K. R.1; Silva, J. P.1; Oliveira, F. M.2; Conserva, L. M.2; Barreto, 
E.1 - 1UFAL - Genética e Biologia Molecular; 2UFAL - IQB 
Introdução: O gênero Clusia possui espécies amplamente distribuídas nos trópicos, 
sendo utilizada na medicina popular para o tratamento de diferentes enfermidades. No 
entanto, várias espécies deste gênero mostram-se pouco estudadas sob o ponto de 
vista farmacológico. O presente trabalho tem por objetivo avaliar a atividade 
antinociceptiva da fração hexânica obtida a partir das folhas de Clusia nemorosa. 
Métodos: A fração hexânica (FH) foi obtida após partição da fase MetOH/H2O do 
extrato etanólico das folhas secas de Clusia nemorosa. A resposta nociceptiva foi 
observada em camundongos Swiss machos (20-25 g; n=6) submetidos ao teste de 
contorção abdominal induzida por ácido acético (0,8 %) e ao teste da placa quente 
(54±0,5 0C). No teste de contorção abdominal, foi contado de maneira cumulativa 
durante 10 minutos o número de contorções abdominais após injeção intraperitoenal 
(i.p.) de ácido acético. No teste da placa quente, foi registrado o tempo de latência (s) 
que o animal levou para reagir à estimulação térmica. Em ambos os modelos, os 
animais foram previamente tratados com FH (i.p.) 1 h antes do estímulo nociceptivo. 
Os valores foram expressos como média±E.P.M. P<0,05 foram significantes. 
Resultados: No teste de contorção abdominal induzido por ácido acético, o número 
de contorções abdominais observado no grupo tratado com salina foi de 31,6±1,9 
contorções. O pré-tratamento com FH por 1 h nas doses de 1, 10 e 100 mg/kg reduziu 
maneira dose-dependente o número de contorções abdominais para 23,0±3,4, 
17,3±2,7 e 12,3±1,6 contorções, respectivamente. Neste mesmo experimento, a 
indometacina, na dose de 10 mg/kg (i.p.), reduziu a reatividade (13,2±3,1 contorções) 
comparada ao grupo salina. No modelo da placa quente, o tratamento com FH, nas 
doses testadas, não modificou o tempo de latência ao estímulo térmico. Discussão: 
Nossos dados sugerem que a fração hexânica de Clusia nemorosa possui ação 
antinociceptiva por uma via que parece não envolver mecanismos centrais de 
nocicepção. Estudos estão em andamento para esclarecer os mecanismos de ação e 
os princípios ativos responsáveis pela atividade estudada. 
 Apoio Financeiro: CNPq, CAPES  



09.113 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO AQUOSO OBTIDO DA CASCA DE 
Bowdichia virgilioides KUNTH 
Silva, J. P.1; Agra, I. K. R.1; Rodarte, R. S.1; Calheiros, A. S.2; Souza, C. Z. de2; 
Amendoeira, F. C.2; Martins, M. A.2; Silva, P. M. R. e2; Frutuoso, V.2; Barreto, E.1 - 
1UFAL - Genética e Biologia Molecular; 2FIOCRUZ - IOC - Fisiologia e 
Farmacodinâmica 
 Introdução: O extrato aquoso de Bowdichia virgilioides K. foi capaz de suprimir o 
processo inflamatório desencadeado por diferentes estímulos (Amendoeira et al., 38º 
Congresso da SBFTE, 2006). O presente estudo tem por objetivo verificar a ação do 
extrato aquoso de B. virgilioides (EABv) como antinociceptivo. Métodos: 
Camundongos Swiss (18-25 g, n=6) de ambos os sexos foram tratados com EABv (50-
400 mg/kg) por via oral. A resposta nociceptiva foi avaliada pelo teste de contorção 
abdominal induzida por ácido acético (0,8%, i.p.), teste de formalina (2,5%) e pelo 
teste de placa quente (54oC±1). Os valores foram expressos como média±E.P.M. 
P<0,05 foram significantes. Resultados: O número de contorções induzidas por ácido 
acético foi reduzido de modo significativo 2 h após tratamento com EABv apenas nas 
doses de 200 e 400 mg/kg (13,8±4,5 e 9,3±4,1, respectivamente) em relação ao grupo 
tratado com salina (35,8±3,2). Esta resposta antinociceptiva não foi alterada pelo pré-
tratamento com naloxona (5 mg/kg, i.p.). Neste mesmo experimento, a indometacina 
promoveu inibição de 84,9% (5,4±3,6). No teste de formalina, apenas a 2a fase foi 
inibida significativamente por EABv, reduzindo o tempo de lambida da pata de 
97,0±11,5 s no grupo salina para 36.5±8.7 s e 28.0±10.4 s nas doses de 200 e 400 
mg/kg, respectivamente. No modelo da placa quente, a resposta nociceptiva não foi 
modificada após tratamento com EABv. Discussão: Os resultados mostram que o 
EABv apresenta importante ação antinociceptiva periférica nos modelos de analgesia 
estudados, atingindo seus efeitos por um mecanismo independente do sistema 
opióide. Estudos estão em andamento para esclarecer os mecanismos de ação e os 
princípios ativos responsáveis pela atividade estudada. Apoio Financeiro: CNPq, 
CAPES, Fiocruz/IOC.  



09.114 
IN VITRO AND IN VIVO ANTICANCER POTENTIAL OF ESSENTIAL OIL FROM THE 
LEAVES OF Croton regelianus MUELL. ARG. AND ITS COMPONENT, 
ASCARIDOLE 
Marinho-Filho, J. D. B.1; Bezerra, D. P.1; Pessoa, C.1; Moraes, M. O.1; Alves, A. P. N. 
N.2; Pessoa, O. D. L.3; Torres, M. C. M.3; Silveira, E. R.3; Viana, F. A.3; Costa-Lotufo, L. 
V.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Clínica Odontológica; 3UFC - Química 
Orgânica e Inorgânica 
Introduction: Croton regelianus, popularly known as “velame-de-cheiro”, is a native 
plant from Northeast of Brazil used in folk medicine to treat several diseases, including 
malignant tumors. It had been shown that hydroalcoholic extract from the leaves of this 
plant has antitumor activity (Moares et al; Fitoterapia, 68:235, 1997). However, neither 
the essential oil nor its components never were investigated. Thus the aim of this study 
was to evaluate the in vitro and in vivo antitumor effects of the essential oil of C. 
regelianus and its constituent, ascaridole. Methods: The cytotoxicity of the essential oil 
and ascaridole, were tested against HL-60 (leukaemias), MDA-MB-435 (breast), SF-
295 (brain), and HCT-8 (colon) human cancer cell lines using MTT assay after 72 
hours of incubation. For the in vivo antitumor activity, Sarcoma 180 cells were injected 
(2×106cells/animal/s.c.) in mice left hind limbs. One day after, the animals were treated 
intraperitoneally with essential oil (50 or 100 mg/kg/day) or ascaridole (10 or 20 
mg/kg/day) for 7 days. Negative control was treated with the vehicle (10% DMSO) used 
for diluting the tested substances. The 5-Fluorouracil was used as positive control. On 
day 8, the mice were sacrificed and tumors and organs were excised, weighed and 
submitted to histopathology analysis in order to evaluate the toxicological aspects. 
Results and Discussion: Both, essential oil and ascaridole, displayed moderate 
cytotoxicity against cancer cell lines, showing IC50 values in the range of 22.24 (18.77 - 
26.36) to 47.99 (42.46 - 54.24) mg/mL in HL-60 and SF295, respectively for essential 
oil and 6.26 (4.15 - 9.44) to 18.41 (12.67 - 23.74) mg/mL in HL-60 and HCT-8, 
respectively for ascaridole. The anticancer properties of these substances were 
confirmed in vivo, using mice bearing Sarcoma 180 tumor. The inhibition rates were 
28.07 % and 31.79 % for essential oil and 33.92 % and 33.26 % for ascaridole, at the 
lower and higher doses, respectively. Histopathological examination showed that the 
organs were only weakly affected by the treatment. In conclusion, the essential oil from 
the leaves of C. regelianus and its constituent, ascaridole, could explain, at least in 
part, the ethnopharmacological use of this plant in the treatment of cancer. Supported 
by: CNPq, CAPES, BNB, FUNCAP, FINEP, Instituto Claude Bernard.  



09.115 
PARTICIPAÇÃO DO SISTEMA GLUTAMATÉRGICO E CITOCINAS PRÓ- 
INFLAMATÓRIAS NA AÇÃO ANTINOCICEPTIVA DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO DE Pfaffia glomerata (SPRENG) PEDERSEN EM 
CAMUNDONGOS 
Baggio, C. H.1; Freitas, C. S.1; Mayer, B.1; Santos, A. C.1; Twardowschy, A.1; Luiz, A. 
P.2; Marques, M. C. A.1; Santos, A. R. S.2 - 1UFPR - Farmacologia; 2UFSC - Ciências 
Fisiológicas 
Introdução: Estudos anteriores demonstraram a atividade antinociceptiva do extrato 
hidroalcoólico de Pfaffia glomerata no modelo de contorções abdominais induzidas 
pelo ácido acético (Neto et al., J. Ethnopharmacol, v. 96, p. 87, 2005). O objetivo deste 
trabalho foi verificar os possíveis mecanismos de ação envolvidos no efeito 
antinociceptivo do extrato hidroalcoólico de P. glomerata (HaPer70) em camundongos. 
Materiais e Métodos: Foram utilizados camundongos Swiss (30-40g, N= 8-12 por 
grupo) de ambos os sexos. A resposta nociceptiva foi caracterizada através do número 
de contorções abdominais durante 20 min após a administração intraperitoneal de 450 
ml de ácido acético 0,6%, do tempo que o animal permaneceu lambendo e/ou 
mordendo (TLM) a pata injetada com formalina 2.5% (20 ml/pata) durante os primeiros 
5 min e de 15 a 30 min e do TLM da pata injetada com glutamato (20 mmol/pata) 
durante 15 min. A participação do sistema opióide vai avaliado com o pré-tratamento 
com naloxona (5 mg/kg, ip), depois de 20 min foi administrado o HaPer70 (300 mg/kg, 
vo) ou morfina (2,5 mg/kg, sc) e após 1 e 0,5 h foi injetado ácido acético 0,6% para a 
contagem de contorções abdominais, respectivamente. Em outra série de 
experimentos, a nocicepção foi induzida pela injeção i.t. de AMPA (135 pmol/sítio, 1 
min), N-metil-D-aspartato (NMDA, 450 pmol/sítio, 5 min), cainato (110 pmol/sítio, 4 
min), trans-ACPD (50 nmol/sítio, 15 min), IL-1b (0,1 pg/sítio, 15 min) e TNF-a (1 
pg/sítio, 15 min), sendo avaliado o TLM dos membros posteriores (patas posteriores, 
cauda e abdômen). Resultados: O pré-tratamento dos animais com HaPer70 (1 h, via 
oral - vo) causou redução dependente da dose do número de contorções abdominais 
induzida pelo ácido acético, com DI50 = 64,5±10,7 mg/kg e inibição de 78±3%. Além 
disso, o HaPer70 (1.000 mg/kg, v.o.) inibiu em 33% a nocicepção neurogênica, mas 
não inibiu a nocicepção inflamatória, induzida pela injeção intraplantar de formalina. O 
HaPer70 (100-600 mg/kg, v.o.) reduziu o TLM induzido pela injeção i.pl. de glutamato 
com DI50 de 363±16 mg/kg e inibição de 64±4%. O HaPer70 (300 mg/kg, v.o.) 
também reduziu de forma significativa o TLM induzido pela injeção i.t. de TNF-a (74%) 
e trans-ACPD (32%), mas não o TLM induzido pela injeção intratecal de IL-1b, NMDA, 
AMPA e cainato. A atividade antinociceptiva causada pelo HaPer70 e pela morfina, no 
modelo de nocicepção induzida pelo ácido acético, foi revertida de forma significativa 
pela naloxona. Discussão: Estes resultados estendem dados anteriores e 
demonstram que o HaPer70 apresenta significativo efeito antinociceptivo em 
camundongos. Além disso, os nossos dados mostram que o mecanismo de ação 
antinociceptiva do HaPer70 envolve, pelo menos em parte, a participação do sistema 
glutamatérgico (receptores metabotrópicos) e citocinas pró-inflamatórias (TNF-a), mas 
não o sistema opioide. Apoio Financeiro: CNPq, CAPES, PAPESC, UFSC, UFPR  



09.116 
SPASMOLYTIC ACTION OF TRACHYLOBANE-360 INVOLVES BLOCKADE OF 
THE VOLTAGE-GATED CALCIUM CHANNEL ON GUINEA-PIG ILEUM 
Janebro, D. I.1; Cavalcante, F. de A.2; Santos, R. F.1; Tavares, J. F.1; Silva, M. S.3; 
Silva, B. A. da3 - 1UFPB - LTF; 2UFAL / UFPB - ICBS / LTF; 3UFPB - LTF e DCF 
Introduction: the fractionation of the hexane phase obtained from crude ethanol 
extract of the stem-bark of Xylopia langsdorfiana A. St. Hil. & Tull. (Annonaceae) 
yielded a trachylobane-type diterpene identified as ent-7α-acetoxytrachyloban-18-oic 
acid (trachylobane-360). It is a new compound whose pharmacological properties are 
poorly investigated until the present such as: antitumoral effect in leukaemia cells 
(SILVA, M. V. B., Braz. J. Pharm. Sci., 41, 481, 2005). In preliminary studies, we 
demonstrated that trachylobane-360 showed non-selective spasmolytic effect on 
guinea-pig ileum. So, we decided to investigate a possible spasmolytic effect in guinea-
pig trachea, rat aorta and rat uterus as well as tried to elucidate the spasmolytic action 
mechanism in guinea-pig ileum. Methods: the organs (rat aorta, rat uterus, guinea-pig 
trachea and ileum) were suspended in organ bath containing adequate physiological 
solution (pH 7.4) and gassed with 95 % O2 and 5 % CO2 mixture. Isometric 
contractions were registered through a force transducer coupled to amplifier, which 
was connected to a microcomputer and isotonic contractions were recorded on a 
smoked drums through levers coupled to kymographs. Results: trachylobane-360, 
until 10-4 M concentration (n = 3), did not present spasmolytic effect in aorta, uterus and 
trachea. In guinea-pig ileum, its effect was evaluated on cumulative CaCl2 curves in 
depolarizing medium nominally without calcium. Trachylobane-360 (pD’2 = 5.16±0.21) 
antagonized the contractions induced by CaCl2 (n = 5) in a significant and 
concentration-dependent manner. The concentration-response curve to CaCl2 in the 
presence of trachylobane-360 (3 x 10-5; 10-4 and 3 x 10-4 M) was shifted rightward in a 
non-parallel manner (slope = 2.79±0.62). The finding that trachylobane-360 relaxed 
(EC50 = 3.5±0.7 x 10-5 M, n = 5) the guinea-pig ileum pre-contracted with S-(-)-Bay 
K8644, an agonist of L-type voltage-gated calcium channels (CaV-L), suggests the 
involvement of CaV-L in the spasmolytic action mechanism of trachylobane-360. 
Discussion: among the smooth muscles tested, trachylobane-360 presents selectivity 
to guinea-pig ileum. These results suggest that in functional level, the spasmolytic 
effect of trachylobane-360 on guinea-pig ileum seems to involve non-competitive 
antagonism of the CaV-L. Supported by: CAPES, CNPq, LTF/UFPB.  



09.117 
GONIOTHALAMIN INHIBITS THE ACTIVITY AND EXPRESSION OF NITRIC OXIDE 
SYNTHASES IN HUMAN CANCER CELLS 
De Fatima, A.1; Badin Tarsitano, C. A.2; Modolo, L. V.3; Zambuzzi, W. F.4; Ferreira, C. 
V.4; Hyslop, S.5; Carvalho, J. E.6; Pilli, R. A.7 - 1UFMG - Química; 2FCM - UNICAMP - 
Farmacologia; 3The Samuel Roberts Noble Foundation - Plant Biology; 4UNICAMP - 
Bioquímica; 5UNICAMP - Farmacologia; 6UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e 
Toxicologia; 7UNICAMP - Química Orgânica 
INTRODUCTION: Goniothalamin is a natural product that has significant 
antiproliferative activity against various human cancer cell lines. However, the precise 
molecular mechanisms by which goniothalamin induces tumor cell death are unclear. 
Here, we demonstrate that both enantiomers of goniothalamin strongly inhibit neuronal 
(nNOS) and endothelial nitric oxide synthase (eNOS) expression and activity in human 
renal cancer cells (786-0). METHODS: Kidney cancer cells were obtained from the 
Frederick MA, National Cancer Institute/USA. Nitric Oxide Synthase activity was 
determined using both citrulline assay and Griess method. Total NOS activity was 
determined as the difference between the total L-[U-14C]citrulline produced in complete 
reaction medium and that produced in medium containing 3 mM of NOS inhibitors (L-
NAME and AMG). The dependence on calcium was checked by using 2 mM EGTA. 
Nitrite formation from NOS activity was measured by using Griess reagent comparing 
with a standard curve done with different concentration of NaNO2. Western blot 
analysis for nNOS and eNOS were performed as described by Laemmli (Laemmli, 
U.K., Nature, 222, 680, 1970). The immunoreactive bands were scanned and analyzed 
by densitometry using Scion Image® software. The levels of nNOS and eNOS were 
expressed as arbitrary densitometric units. RESULTS: Treatment of 786-0 cells for 12 
h with both goniothalamin enantiomers at their IC50 inhibited the activity of constitutive 
NOS by 40-45%. In fact, experiments performed with pure recombinant NOS enzymes 
in the presence of both enantiomers had their activities inhibited by 46-76%. 
Interestingly, both enantiomers also decreased the nNOS (29-73%) and eNOS (30-
47%) levels even when at concentrations lower than their IC50. CONCLUSION: These 
results showed that goniothalamin caused reduction of NOS expression and activity in 
renal 786-0 cancer cells. Further studies focusing on the involvement of NO and/or 
NOS on antiproliferative activity of goniothalamin against kidney human cancer (786-0) 
cells are in progress. Supported by: FAPESP, FAPEMIG and CNPq.  



09.118 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA PRELIMINAR DOS METABÓLITOS 
SECUNDÁRIOS EXTRAIDOS DE Piper tuberculatum JACQ. EM CAMUNDONGOS. 
Lanznaster, D.1; Flesch, C. R.1; Gadotti, V. M.1; Santos, A. R. S.1; Facundo, V. A.2; 
Rodrigues, R. V.2 - 1UFSC - Ciências Fisiológicas; 2UNIR - Química 
Introdução: Piper tuberculatum Jacq., pertencente à família Piperaceae, é 
originalmente encontrada na região Nordeste do Brasil. Conhecida popularmente por 
“pimenta-longa”, é utilizada na medicina popular como analgésico, sedativo e também 
como antiofídico. Objetivos: O presente estudo visa avaliar os possíveis efeitos 
antinociceptivos dos metabólitos secundários extraídos de Piper tuberculatum, 
identificados como Piplartina (PTFLH-1) e Dihidropiplartina (PELI), dois triterpenos, e 
do Ácido trimetoxi-benzenopropanoico (PTFE-2, um aminoácido aromático), na 
nocicepção visceral induzida pelo ácido acético em camundongos. Métodos: Foram 
utilizados camundongos Swiss fêmeas (30 – 40 g, N= 6-8/grupo). A nocicepção 
visceral foi induzida através da injeção intraperitoneal (i.p.) de ácido acético (0,6%), 
sendo quantificado o número de contorções abdominais durante o período de 20 
minutos. Os animais foram pré-tratados pela via i.p. com os compostos PTFLH-1, PELI 
e PTFE-2 (0,001-30 mg/kg), 30 min antes da injeção de ácido acético. Resultados: Os 
compostos PTFLH-1, PELI e PTFE-2 reduziram de forma dose dependente e 
significativa a nocicepção induzida pelo ácido acético, sendo os valores de DI50 
calculados (juntamente com intervalo de confiança de 95%) foram de: 5,42 (4,23-6,94); 
0,07 (0,04-0,1) e 0,0031 (0,0018-0,0053) mg/kg e as inibições máximas obtidas foram 
82±7%; 56±7% e 81±5%, para o PTFLH-1, PELI e PTFE-2, respectivamente. Além 
disso, os nossos dados mostram que o composto PTFE-2 foi cerca de 1748 e 22 
vezes mais potente - em nível de DI50 - quando comparado com PTFLH-1 e PELI, 
respectivamente. Conclusão: Os resultados demonstram, pela primeira vez, que os 
metabólitos secundários extraídos de Piper tuberculatum foram capazes de reduzir a 
nocicepção visceral induzida pelo ácido acético em camundongos. Além disso, os 
nossos dados indicam que o composto PTFE-2 foi o mais potente dos compostos 
analisados. Estudos farmacológicos em andamento visam analisar o efeito 
antinociceptivo destes metabólitos em outros modelos, bem como o seu provável 
mecanismo de ação antinociceptiva. 
 Apoio Financeiro: CNPq, UFSC  



09.119 
PROPRIEDADE ANTITUMORAL/ANTIMETASTÁTICA DE FRAÇÃO 
PROTEOLÍTICA DO LÁTEX DE C. candamarcensis SOBRE MODELOS DE 
MELANOMA MURINO. 
Figueiredo, C.1; Lopes, M. T. P.1; Salas, C. E.2 - 1UFMG - Farmacologia; 2UFMG - 
Bioquímica e Imunologia 
Introdução: Estudos farmacológicos e pré-clínicos recentes mostram o potencial 
terapêutico de proteases na oncologia, seja como fármaco principal ou como 
adjuvante. Apesar do mecanismo de ação dessas enzimas não estar completamente 
elucidado, misturas enzimáticas mostraram ter eficácia clínica como supressores 
tumorinogênicos, reduzindo disseminação metastática, aumentando a sobrevida e 
aliviando os efeitos adversos gerados pelo tratamento convencional (Leipner e Saller, 
2000). O nosso grupo vem caracterizando frações proteolíticas (pico P1G10) do látex 
de C. candamarcensis obtidas por cromatografia em Sephadex G10. P1G10 é formado 
por cisteíno proteases com características bioquímicas específicas e vem mostrando 
atividades farmacológicas, como cicatrizante cutâneo e gástrico. Neste trabalho, 
iniciamos a avaliação da capacidade antitumoral/antimetastática de P1G10. Métodos: 
Em modelo tumoral não metastático, camundongos C57BL6 (n=30) receberam inóculo 
de células B16F1 (5X105 células/100 µL), s.c.. Após 4 dias, foi iniciado o tratamento 
diário com P1G10 nas doses de 1,0; 5,0 mg/kg ou solução salina (controle), s. c., por 
10 dias (Wald et al,1998). A avaliação da atividade antimetastática foi feita, também, 
com camundongos C57BL6 (n=28) que receberam inóculo de células B16F10 (5X104 
células/100 µL) em uma das orelhas. Após o desenvolvimento do tumor, 
aproximadamente 15 dias, as orelhas foram extirpadas e se iniciou o tratamento diário 
com P1G10 (1,0; 10 mg/kg ou solução salina - controle), s. c., por 15 dias (Fidler, 
1978). Resultados e Discussão: Para o modelo não metastático, e tendo como 
parâmetro o peso do tumor, observou-se que este esteve reduzido para o grupo 
tratado com a dose de 5 mg/kg (0,25±0,21 g, p< 0,05, ANOVA, pós teste Dunnet) em 
relação aos grupos que receberam solução salina (2,74±0,70 g) e 1 mg/kg (1,99±0,87 
g). Na avaliação da capacidade antimetastática, observou-se um percentual de 
animais com metástase pulmonar inferior no grupo tratado com 1 mg/kg de P1G10 
(27%, n=10) em relação ao controle (72% n=11). Na dose de 10 mg/kg (n=7) a 
redução do percentual de animais com metástases não foi conclusiva. Nos pulmões 
dos animais tratados com 1 mg/kg que apresentaram metástases, foi determinada 
uma redução do número de pontos metastáticos (1,73±1,30, p< 0,05, ANOVA, pós 
teste Dunnet) em relação ao controle (12,25±5,74) e aos tratados com 10 mg/kg 
(19,57±12,43). Desta forma, P1G10 se apresenta como promissor agente 
antitumoral/antimetastático, mostrando maior capacidade inibitória do desenvolvimento 
tumoral no modelo metastático. Referências. FIDLER, I. Cancer Res. 38, 2651-2660, 
1978. LEIPNER J. Drugs. 59(4),769-780,2000. MELLO, V. Rec Prog in Med Plants. 
11, 211-224 WALD, M. Pharm. Lett. 63(17), 237-243, 1998. Apoio Financeiro: 
CNPq, FAPEMIG e CAPES.  



09.120 
AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DE Simaba 
ferruginea ST HILL. (CALUNGA) SOBRE A FERTILIDADE DE RATAS DA 
LINHAGEM WISTAR. 
Ribeiro, R. V.1; Barros, W. M.2; Cirilo, D. M.3; Buzelle, S. L.3; Vanzeler, M. L. A.1; 
Nasello, A. G.1 - 1UFMT - Ciências Médicas; 2UNIVAG - Farmácia; 3UNIVAG - GPA de 
Ciências da Saúde 
Introdução: A Simaba ferruginea St Hill. é uma planta do cerrado do Estado de Mato 
Grosso utilizada popularmente como antiúlcera, antiinflamatória, para emagrecer e 
para baixar o colesterol. Testes farmacológicos tem confirmado os efeitos antiúlcera e 
antiinflamatórios. Objetivos: Avaliar o efeito do EHSF sobre a atividade reprodutora 
de ratas da Linhagem Wistar. Método: A raiz foi seca à 37ºC, triturada em moinho e o 
pó resultante, macerado em solução hidroalcoólica 70%, (1:3, p/v), por 7 dias, filtrou-
se e submeteu à rotaevaporação, até a obtenção de extrato fluido. Amostras da planta 
encontram-se depositadas no Herbário Central da UFMT com exsicata nº 22591. 
Ratas de aproximadamente 2 meses e meio de idade e ciclando normalmente por 3 
ciclos consecutivos foram colocadas para acasalar com machos sexualmente ativos, 
em gaiola de polipropileno 40x50x20 cm no esquema 1:3 (1 macho para 3 fêmeas). O 
lavado vaginal foi examinado diariamente à microscopia ótica até o aparecimento de 
espermatozóide ou tampão mucoso na abertura vaginal, esta constatação delimitava o 
primeiro dia da gestação, conforme protocolo de (BRITO,1994). Foram utilizados 
grupo controle e tratamentos com 50 e 100 mg/kg de EHFS até o 6º dia de gravidez. 
No 10° dia foram sacrificadas com éter e feita a laparotomia exploratória, pesados o 
útero gravídico e ovários, contados o números de fetos e verificados a presença ou 
não de reabsorção fetal. Resultados: O resultados evidenciaram uma redução 
estatisticamente significantes no número de fetos tanto para a dose de 50 mg/Kg 
(6,5±0,1) (p <0,01), como para a dose de 100 mg/Kg (5,6±0,2) (p < 0,001) quando 
comparados com o grupo controle (10,2±0,5); quanto ao peso relativo do ovário/útero 
não houveram alterações estatisticamente significantes: grupo controle (5±0,03), e os 
grupos tratados com EHSF na dose de 50 mg/Kg (5±0,04) e 100 mg/Kg (4,6±0,05) 
g.Conclusão: O EHSF reduziu significantemente o número de implantação de fetos 
para ambas as doses testadas, porém novos estudos necessitam ser realizados para 
a confirmação desses dados. Apoio Financeiro: UNIVAG - Centro Universitario de 
Várzea Grande  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO TERATOGÊNICO DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DE 
Simaba ferruginea ST HIL. (CALUNGA) SOBRE RATAS DA LINHAGEM WISTAR. 
Barros, W. M.1; Ribeiro, R. V.2; Cirilo, D. M.3; Buzelle, S. L.3; Vanzeler, M. L. A.2; 
Nasello, A. G.4 - 1UNIVAG - Farmácia; 2UFMT - Ciências Médicas; 3UNIVAG - GPA de 
Ciências da Saúde; 4Faculdade de Ciencias Médias da Santa Casa de São Paulo - 
Ciências Fisiológicas  
Introdução: A Simaba ferruginea St Hil. é uma planta do cerrado do Estado de Mato 
Grosso utilizada popularmente como antiúlcera, antiinflamatória, para emagrecer e 
para baixar o colesterol. Testes farmacológicos tem confirmado os efeitos antiúlcera e 
antiinflamatórios.Objetivos: Avaliar o efeito do EHSF sobre a atividade teratogênica 
em ratas da Linhagem Wistar. Método: A raiz foi seca à 37ºC, triturada em moinho e o 
pó resultante, macerado em solução hidroalcoólica 70%, (1:3, p/v), por 7 dias, filtrou-
se e submeteu à rotaevaporação, até a obtenção de extrato fluido. Amostras da planta 
encontram-se depositadas no Herbário Central da UFMT com exsicata nº 22591. 
Ratas de aproximadamente 2 meses e meio de idade e ciclando normalmente por 3 
ciclos consecutivos foram colocadas para acasalar com machos sexualmente ativos, 
em gaiola de polipropileno 40x50x20 cm no esquema 1:3 (1 macho para 3 fêmeas). O 
lavado vaginal foi examinado diariamente à microscopia ótica até o aparecimento de 
espermatozóide ou tampão mucoso na abertura vaginal, esta constatação delimitava o 
primeiro dia da gestação, conforme protocolo de BRITO (1994) Journal of 
Etnopharmacology 39: 53-67. Foram utilizados grupo controle e tratamentos com 50 e 
100 mg/kg de EHFS do 8º ao 6º dia de gravidez. No 20° dia foram sacrificadas com 
éter e feita a laparotomia exploratória, pesados o útero gravídico e ovários, contados o 
números de fetos e verificados a presença ou não de reabsorção fetal. Resultados: 
Verificou-se redução estatisticamente significante no número de fetos p < 0,05 com a 
dose de 50 mg/Kg (10,1±2,1) quando comparados com o grupo controle (11,5±1,2); 
porém a dose de 100 mg/kg (10,3±2,5) não apresentou diferença estatisticamente 
significantes quando comparados com o grupo controle . Observou-se também com a 
dose de 50 mg/kg de EHSA provocaram pontos de reabsorção fetal e três ratas 
prenhez apresentaram 1 feto morto cada; já com a dose de 100 mg/kg de EHSA 
observou-se que com 1 rata apresentando 1 feto morto e outra com 3 fetos mortos. 
Conclusão: O EHSF reduziu significantemente o número de fetos para a dose de 50 
mg/Kg, porém novos estudos necessitam ser realizados para a confirmação desses 
dados Apoio Financeiro: UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO  
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ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DAS FOLHAS DE Calea pinnatifida 
Marchetti, G. M.1; Santos, A. N.2; Foglio, M.2; Carvalho, J. E.1 - 1UNICAMP - CPQBA - 
Farmacologia e Toxicologia; 2UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica 
Introdução: O câncer é uma doença devastadora que acomete milhões de pessoas por 
ano e é caracterizado pela proliferação de células instáveis que passam a não mais 
responder aos estímulos externos que controlam a divisão, diferenciação e morte 
celular. O Brasil, com sua imensa biodiversidade, possui uma flora particularmente rica 
da qual uma grande parte ainda permanece sem estudo químico ou biológico. Estudos 
fitoquímicos de extratos das folhas de Calea pinnatifida, pertencente à família 
Asteraceae, descreveram a presença de lactonas sesquiterpênicas1, 2. Este grupo de 
compostos é frequentemente descrito como responsável por atividade antiproliferativa, 
porém essa ação farmacológica nunca foi relatada para a espécie C. pinnatifida3. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antiproliferativa em linhagens tumorais 
humanas dos extratos brutos e frações das folhas de C. pinnatifida, coletada no campo 
experimental do CPQBA. 
Métodos: Após secagem, as folhas foram submetidas à extração em soxhlet por 48 
horas com diclorometano originando o extrato bruto diclorometânico (EBD), seguido da 
extração com etanol, originando o extrato bruto etanólico (EBE). A atividade 
antiproliferativa desses extratos foi avaliada em culturas de células tumorais humanas 
de mama (MCF-7), pulmão (NCI-460), melanoma (UACC-62), próstata (PC-3), rim 
(786-0), cólon (HT-29), ovário (OVCAR-3), ovário com fenótipo de resistência a 
múltiplos fármacos (NCI/ADR-RES) e leucemia (K-562); nas concentrações entre 0,25; 
2,5; 25 e 250 mg/mL, utilizando-se doxorrubicina como controle positivo. Após 48h do 
tratamento a atividade foi determinada através de dosagem protéica pelo método da 
sulforrodamina B4. A partir das curvas concentração-efeito, foi calculada a 
concentração que inibe o crescimento em 50% (TGI50)5.  
Resultados: Nessas condições, o EBD apresentou inibição de crescimento e morte 
celular e por isso foi submetido a um processo de fracionamento em coluna filtrante de 
sílica gel empregando-se como eluente uma mistura de hexano/acetato de etila, com 
aumento gradativo da polaridade. As 30 frações obtidas, após análise por 
cromatografia de camada delgada, foram reunidas em 5 grupos avaliados quanto à 
atividade antiproliferativa in vitro. O EBD foi mais potente para as linhagens K562 
(TGI50= 30,46mg/mL), OVCAR-03 (TGI50=44,93mg/mL) e UACC-62 
(TGI50=60,72mg/mL), enquanto a fração A apresentou-se mais potente para NCI/ADR-
RES (TGI50=7,07mg/mL), OVCAR-03 (TGI50=14,91mg/mL), K562 (TGI50=15,89mg/mL), 
PC-3 (TGI50=17,91mg/mL) e a fração D mostrou-se mais potente nas linhagens 
NCI/ADR-RES (TGI50=2,55mg/mL), K562 (TGI50=3,65mg/mL), UACC 
(TGI50=4,54mg/mL), HT-29 (TGI50=6,62mg/mL).  
Discussão: Os resultados obtidos até o momento permitem concluir que o EBD de 
Calea pinnatifida apresenta atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais 
humanas. O processo de purificação utilizado obteve duas frações com elevada 
potência e seletividade principalmente para a linhagem de câncer de ovário com 
resistência a múltiplas drogas. 
(1) Ferreira, Z.S. et al. Ciência e Cultura (São Paulo), 32:83,1980.  
(2) Gottlieb, H.E. Phytochemistry, 19:1481, 1980. 
(3) Nakagawa, Y. et al. J. Pharmacol. Sci., 97:242, 2005.  
(4) Skehan P et al. J Natl Cancer Inst 82:1107, 1990.  
(5) Shoemaker RH. Nat Rev Cancer 6: 813, 2006. 
 Apoio Financeiro: CAPES  



09.123 
ANTITUMOR ACTIVITY OF A PURIFIED FRACTION CONTAINING SULFATED 
POLYSACCHARIDES OBTAINED FROM THE SEAWEED Champia feldmannii 
(DIAZ-PFFERER, 1977). 
Lacerda, K. O. A.1; Bezerra, D. P.1; Torres, V. M.2; Farias, W. R. L.2; Moraes, M. O.1; 
Pessoa, C.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Alencar, N. M. N. de1; Mesquita, R. O.1; Lima, M. W.1 
- 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Engenharia de Pesca 
Introduction: In the last years, much attention has focused on polysaccharides 
isolated from natural sources such as mushrooms, algae and plants. Their wide range 
of biological properties with a relatively low toxicity are the mainly reasons for the 
increased interest. The algae Champia feldmannii is a red alga from the family 
Champiaceae, found in the Brazilian coast. The aim of this study was to investigate the 
effects of a purified fraction containing sulfated polysaccharides from C. feldmanii in 
experimental models. Methods: The cytotoxicity was tested against HL-60, MDA-MB-
435, SF-295, and HCT-8 cell lines by MTT assay. For the in vivo test, it was used 48 
swiss mice (female, 25 - 30 g), obtained from the central animal house of Universidade 
Federal do Ceará, Brazil. One day after inoculation of the Sarcoma 180 tumor, the 
fraction of polysaccharides (10 or 25 mg/Kg/day) was dissolved in distilled water and 
administered intraperitoneally for 7 days. 5-FU (10 mg/Kg/day) was used as a positive 
control. The negative control was injected with 0.9% NaCl. On day 8, the mice were 
sacrificed. Tumors, livers, spleens and kidneys were extirpated, weighed and fixed in 
10% formaldehyde. Biochemical analysis, as well as, histopathological and 
morphological analyses of the tumor and the organs were performed in order to 
evaluate toxicological aspects associated with different treatments. Results and 
Discussion: The results in vitro showed that the sulfated polysaccharides could be 
considered non-toxic, since the tested fraction had IC50 values greater than 25 μg/mL 
for all tumor cells tested. The results in vivo showed that the inhibition ratios of the 
tumor growth were 48.2% and 48.6% for the sulfated polysaccharides treatment (10 
and 25 mg/Kg/day), respectively (p < 0.05). 5-FU reduced tumor weight by 48.7%. The 
histopathological analyses of organs removed from treated animals as well as the 
biochemical analyses suggest that both the kidney and liver could be considered as 
weak potential targets of polysaccharides toxicity. The present findings suggest that 
sulfated polysaccharides present in C. feldmannii have host mediated antitumor 
effects. Supported by: CNPq, CAPES, BNB, FUNCAP, FINEP, Claude Bernard 
Institute.  
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EFFECTS OF A PURIFIED FRACTION CONTAINING SULFATED 
POLYSACCHARIDES OBTAINED FROM THE SEAWEED Champia feldmannii ON 
5-FLUOROURACIL ANTITUMOR PROPERTIES AND SIDE-EFFECTS 
Lacerda, K. O. A.1; Bezerra, D. P.1; Moraes, M. O.1; Torres, V. M.2; Farias, W. R. L.2; 
Pessoa, C.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Alencar, N. M. N. de1; Mesquita, R. O.1; Lima, M. W.1 
- 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Engenharia de Pesca 
Introduction: Polysaccharides represent a very interesting class of macromolecules, 
abundantly present in seaweeds, with immunomodulatory and anticancer properties. 
The algae Champia feldmannii Diaz-Pfferer 1977 is a red algae from the family 
Champiaceae, found in the northeast coast of Brazil. The aim of this study was to 
investigate the effects of a purified fraction containing sulfated polysaccharides from C. 
feldmannii on the antitumor activity of 5-Fluorouracil (5-FU). Methods: For the 
antitumor test, it was used 48 Swiss mice (female, 25 - 30 g), obtained from the central 
animal house of Universidade Federal do Ceará, Brazil. One day after inoculation of 
the Sarcoma 180 tumor, the fraction containing sulfated polysaccharides (10 
mg/kg/day) and 5-FU (10 mg/Kg/day i.p. for both) were administered alone or in 
association for 7 days. The negative control was injected with 0.9% NaCl. On day 8, 
the mice were sacrificed. Tumors, livers, spleens and kidneys were extirpated, weighed 
and fixed in 10% formaldehyde. The inhibition ratio (%) was calculated by the following 
formula: inhibition ratio (%) = [(A-B)/A] x 100, where A is the tumor weight average of 
the negative control, and B is that of the treated group. The blood of treated mice was 
obtained for hematological analyses. The immunoadjuvant potential of the purified 
fraction containing sulfated polysaccharides was tested by ELISA to detect ovalbumin 
(OVA)-specific antibodies in sera after 7, 14 and 21 days of immunization. Results and 
Discussion: The results showed that the average tumor weight for the group treated 
with 5-FU was 1.11±0.22 while the group treated with the sulfated polysaccharides 
associated with the 5-FU was 0.68±0.17 (p < 0.05). The tumor growth inhibition ratios 
were 48.6 and 68.3% for the 5-FU alone or associated with the sulfated 
polysaccharides, respectively. In hematological analysis, leukopenia was observed 
after 5-FU treatment, but this effect was reversed when the treatment was associated 
with the sulfated polysaccharides. The amount of OVA-specific antibodies in the sera 
was significantly increased by the purified fraction containing sulfated polysaccharides 
at a dose of 1.0 mg compared with OVA control (p < 0.05). These findings indicate that 
the sulfated polysaccharides present in C. feldmannii may enhance therapeutic 
effectiveness of chemotherapeutic drugs, and moreover, this combination could 
improve immunocompetence hampered by 5-FU. Supported by: CNPq, CAPES, BNB, 
FUNCAP, FINEP, Claude Bernard Institute.  



09.125 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANSIOLÍTICA E ANTIDEPRESSIVA DO EXTRATO 
ETANÓLICO DE Hydrocotyle umbellata L.  
Santos, R. T.1; Zickwolf, E. D.1; Ferreira, C. A.1; Malvar, D. do C.1; Costa, E. A.2; de 
Paula, J. R.3; Vanderlinde, F. A.1; Rocha, F. F.1 - 1UFRRJ - Ciências Fisiológicas; 2UFG 
- Ciências Fisiológicas; 3UFG - Tecnologia Farmacêutica 
Introdução: Hydrocotyle umbellata L. (Apiaceae), planta nativa do Brasil, conhecida 
popularmente como “acariçoba”, é muito utilizada pela população como calmante. O 
presente estudo foi realizado visando investigar as ações, ansiolítica e antidepressiva 
do seu extrato etanólico (EE), que poderiam justificar sua utilização popular. Métodos: 
Foram utilizados camundongos albinos Swiss, machos, pesando entre 25 e 30 g, 
tratados com EE de H. umbellata em doses que variaram de 0,1 a 1,0 g/Kg, por via 
oral, 1 h antes do início dos testes. Para avaliação da atividade ansiolítica foi utilizado 
o teste de esconder esferas (TEE), onde 25 esferas de vidro foram distribuídas ao 
acaso na superfície da caixa coberta de serragem, e verificou-se o número de esferas 
escondidas após 30 min. O teste da natação forçada (NF) foi utilizado para avaliação 
da atividade antidepressiva, neste modelo, os animais foram forçados a nadar num 
recipiente com água (10 cm de profundidade x 10 cm de diâmetro) por 6 min sendo o 
tempo de imobilidade medido nos 4 min finais. Antes de cada teste, os animais foram 
submetidos ao teste do “rota-rod”, sendo colocados sobre uma barra giratória, 
verificando a capacidade de equilibrarem-se por 1 min ou no máximo 3 quedas no 
período. Para o TEE foi utilizado como controle positivo o Diazepam por via i.p na 
dose de 2 mg/Kg e na NF a Fluoxetina na dose de 30 mg/Kg por via oral. Os 
resultados foram expressos como média±erro padrão da média e analisados 
estatisticamente por análise de variância seguida do teste de Dunnet. Resultados: No 
TEE houve uma diminuição no número de esferas recobertas pelos animais do grupo 
tratado com o EE na dose de 1 g/Kg (12,14±1,8 esferas) em relação ao grupo controle 
(21,2±0,7 esferas). Na NF não houve diferença estatística significativa entre os grupos 
tratados com EE em relação ao grupo controle. O grupo tratado com Fluoxetina 
(53±13,8 s) reduziu significativamente o tempo de imobilidade em relação ao controle 
(116,29±13,4 s), validando o teste. No teste do rota-rod não verificou-se alteração na 
coordenação motora dos animais. Discussão: Os resultados verificados no teste de 
esconder esferas sugerem que o extrato etanólico de Hydrocotyle umbellata L. possui 
atividade tipo ansiolítica, já que, as esferas representam o desconhecido para o 
animal, se tornando uma ameaça, logo, animais ansiosos tendem a recobrir um 
número maior de esferas. Pelo teste de natação forçada não foi possível constatar um 
efeito antidepressivo deste extrato, pois drogas com esta característica devem diminuir 
o tempo de imobilidade dos animais, que corresponde a um estado de desespero 
comportamental correlacionado à depressão, o que não foi verificado. Os resultados 
obtidos não devem estar relacionados à alterações motoras nos animais, visto que, 
não foram observadas diferenças significativas entre os animais tratados com o extrato 
e o controle no teste do rota rod. A purificação do extrato permitirá o estudo dos 
mecanismos envolvidos na ação tipo ansiolítica descrita, ação esta, que poderia 
justificar a utilização da planta como calmante na medicina popular. Apoio 
Financeiro: PROIC/DPPG/UFRRJ, PIBIC/CNPQ  
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EVALUATION OF THE SPASMOLYTIC EFFECT OF THE ETHYL-ACETATE PHASE 
FROM Solanum asperum RICHARD (SOLANACEAE) ON GUINEA-PIG ILEUM 
Garcia, F. M.1; Costa, V. C. O.1; Santos, R. F.1; Silva, J. L. V.1; Cavalcante, F. de A.2; 
Nascimento, R. J. B.1; Silva, T. M. S.3; Agra, M. F.4; Silva, B. A. da4 - 1UFPB - LTF; 
2UFAL / UFPB - ICBS / LTF; 3UFBA - IMS; 4UFPB - LTF e DCF 
Introduction: Solanum (Solanaceae) is a large genus with 1250 species (NEE, 
Solanaceae V. Advances in Taxonomy and Utilization, p.3-22, 2001). Solanum 
asperum Richard is an herbaceous species known as “jussara”. Its leaves are used in 
folk medicine for skin sores and rashes (COE; ANDERSON, J. Ethnopharmac., 53, 29, 
1996). In preliminary studies, we demonstrated that ethanol-, ethyl acetate-, methanol-
aqueous and hexane-ether- phases obtained from aerial parts of Solanum asperum 
showed spasmolytic effect. Since, the ethyl-acetate phase (SAs-AcOEt) was the most 
potent we decide to investigate its spasmolytic action mechanism in the guinea-pig 
ileum. Methods: ileum was suspended in organ bath containing modified Krebs 
solution (pH 7.4) at 37 °C and gassed with 95 % O2 and 5 % CO2 mixture. Isometric 
contractions were registered through of force transducer coupled to amplifier, which 
was connected to a microcomputer. Results: SAs-AcOEt antagonized the CaCl2-
induced contractions in depolarizing medium nominally without Ca2+ in a 
noncompetitive manner. SAs-AcOEt (n = 5) produced a non-parallel and 
concentration-dependent rightward displacement of the concentration-response curve 
to CaCl2 reducing the maximal effect (Emax) Values of Emax were 76.1±5.1; 53.4±6.7; 
26.6±6.2 and 7.1±3.9 % in the presence of 81, 243, 500 and 750 mg/mL of SAs-AcOEt, 
respectively. This effect is probably due to inhibition of calcium influx through voltage-
gated calcium channels (Cav). This hypothesis was confirmed by observation that SAs-
AcOEt inhibited (EC50 = 24.5±0.8 mg/mL, n = 4) the S-(-)-Bay K8644-induced tonic 
contractions, in a concentration-dependent manner. This effect is suggestive that the 
Cav subtype involved is the L-type. Discussion: these results suggest that, at least in 
functional level, SAs-AcOEt phase exerts spasmolytic effect by blocking L-type Cav 
channels in guinea-pig ileum. Supported by: CAPES, CNPq, LTF/UFPB.  



09.127 
ANTICANCER POTENTIAL OF THE ALFA-(1-4)-GLUCAN-BETA-(1-6)-GLUCAN-
PROTEIN COMPLEX POLYSACCHARIDE FROM Agaricus blazei IN MICE 
BEARING S180 TUMOR 
Bezerra, D. P.1; Gonzagas, M. L. C.2; Alves, A. P. N. N.3; Alencar, N. M. N. de1; 
Mesquita, R. O.1; Lima, M. W.1; Soares, A. S.2; Pessoa, C.1; Moraes, M. O.1; Costa-
Lotufo, L. V.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Química Orgânica e 
Inorgânica; 3UFC - Clínica Odontológica 
Introduction: Agaricus blazei Murrill, popularly known as “Cogumelo do Sol”, has been 
widely consumed in different parts of the world due to its anticancer potential. This 
effect is generally attributed to polysaccharides, however, their precise structure have 
not been fully characterized. To better understand the relationship between 
polysaccharide structures and antitumor activity, we investigated the effect of the i.p. or 
oral (p.o.) administration of the α-(1→4)-glucan-β-(1→6)-glucan-protein complex 
polysaccharide from A. blazei alone or in association with 5-Fluorouracil (5-FU) in 
tumor growth using sarcoma 180 transplated mice. Methods: The cytotoxicity of 
polysaccharide was tested against HL-60 (leukemias), MDA-MB-435 (breast), SF-295 
(brain), and HCT-8 (colon) human cancer cell lines using MTT assay after 72 hours. 
For the in vivo antitumor activity, sarcoma 180 cells were injected 
(2×106cells/animal/s.c.) in mice left hind limbs. One day after, the animals were treated 
i.p. or p.o. with the polysaccharide (50 or 100 mg/kg) for 7 consecutive days (for tumor 
growth assay) or every other day (for survival assay). Negative control was treated with 
the vehicle (10% DMSO) used for diluting the tested substance. The 5-Fluorouracil was 
used as positive control. For tumor growth assay, the mice were sacrificed and tumors 
and organs were excised, weighed and submitted histopathology analysis in order to 
evaluate the toxicological aspects on 8th day. Hematological and biochemical analyses, 
in peripheral blood, were also performed. Results and Discussion: The 
polysaccharide has no direct cytotoxic action on tumor cells in vitro. However, the 
polysaccharide was able to inhibit the tumor growth in vivo and increased animals life 
span. Thus, the tumor growth-inhibitory effect of the polysaccharide is apparently due 
to host-mediated mechanisms. The histopathological analysis suggests that the liver 
and the kidney were not affected by polysaccharide treatment. Neither enzimatic 
activity of transaminases (AST and ALT) nor urea levels was significantly altered. In 
hematological analysis, leukopenia was observed after 5-FU treatment, but this effect 
was prevented when the treatment was associated with the polysaccharide. In 
conclusion, this polysaccharide probably could explain the ethnopharmacological use 
of this mushroom in the treatment of cancer. Supported by: CNPq, CAPES, BNB, 
FINEP, Instituto Claude Bernard.  



09.128 
BIFLORIN INDUCES APOPTOSIS ON B 16 MELANOMA CELL LINE 
Vasconcellos, M. C.1; Bezerra, D. P.2; Fonseca, A. M.3; Lemos, T. G. L.3; Pessoa, C.2; 
Costa-Lotufo, L. V.2; Moraes, M. O.2; Montenegro, R. C.2 - 1UFC - Fisiologia e 
Farmacologia - UNIFAC; 2UFC - Fisiologia e Farmacologia; 3UFC - Química Orgânica 
e Inorgânica 
Introduction – Biflorin, a tipical o-naphthoquinone, is an active compound found in the 
roots of Capraria biflora L. (Scrophulariaceae). This compound demonstrated a strong 
cytotoxicity against human cell lines in vitro. Nonetheless, biflorin did not inhibit the 
development of sea urchin embryos, neither did it induce lysis on mouse erythrocytes. 
(Vasconcellos et al. Z. Naturforsch,60:394-398, 2005). The aim of this study was to 
evaluate the cytotoxic effects of biflorin against 4 melanoma cell lines. Methods - The 
cytotoxic potential of biflorin was evaluated against B-16 (murine), M14, UACC-257 
and UACC-62 (human) using the MTT assay after 72 hours incubation. To further 
understand the mechanisms involved in the cytotoxic activity, it was investigated the 
inhibition of proliferation, determined by trypan blue dye exclusion test and DNA 
synthesis, based on the reduction of BrdU incorporation, using B16 as a model. The 
effect of biflorin on membrane integrity, cell cycle distribution, and DNA fragmentation 
were evaluated by flow cytometry. The differential morphology with hematoxylin-eosin 
and acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) staining of treated cells was also 
analyzed Results and Discussion – Biflorin was found to be cytotoxic for all 
melanoma cell lines, with IC50 ranging from 1.48 to 10.12 µg/mL as determined by the 
MTT assay. Biflorin induced a significant decrease in B16 cells viability by the trypan 
blue exclusion, which occurred in a dose-dependent manner after 24 hs. 1.5, 3.0 and 
6.0 µg/mL reduced the number of viable cells by 26.19, 47.62 and 72.62 %, 
respectively. To further study the inhibition of proliferation, it was evaluated the 
incorporation of BrdU by direct immunocytochemistry on treated and untreated B16 
cells. After 24 h of drug exposure, a significant reduction of DNA synthesis was 
observed at all concentrations, ranging from 29.95% to 43.16% (p<0.05). 
Morphological analysis of treated cells showed an increasing number of apoptotic 
bodies were observed. Cell cycle analysis by flow cytometry suggested that biflorin is 
not a phase specific drug. It was also observed an increase on DNA fragmentation 
while viability is maintained. Mitochondrial depolarization was observed at 6.0µg/mL. 
Our findings suggest that biflorin induces apoptosis in B16 cells. Supported by: 
CAPES, CNPq, BNB, FINEP, Instituto Claude Bernard  



09.129 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DO EXTRATO BRUTO 
HIDROALCOÓLICO DA Tabebuia avellanedae (IPÊ-ROXO) EM RATOS COM 
TUMOR DE WALKER 256 
Pereira, A. L. B.1; Twardowschy, A.1; Lugarini, D.1; Christoff, A. O.1; Acco, A.1 - 1UFPR - 
Farmacologia 
Introdução: A Tabebuia avellanedae é utilizada popularmente como anticancerígeno. 
Existem estudos realizados com o extrato do ipê-roxo e com o seu principal composto 
com atividade antitumoral, a b-lapachona. Esse trabalho tem por objetivo avaliar a 
inibição do crescimento do tumor sólido Walker 256 pelo extrato hidroalcoólico do ipê-
roxo (EHI) e o envolvimento deste com a atividade de enzimas relacionadas ao 
estresse oxidativo. Métodos: Para avaliação da atividade antitumoral do EHI foram 
inoculadas 2 x 107 células de tumor de Walker 256 no membro pélvico direito de cada 
rato Wistar. Foi iniciado o tratamento com EHI (400 mg/kg, v.o.) um dia após a 
inoculação até o 14° dia. Os animais foram eutanasiados, a massa tumoral medida e o 
volume tumoral calculado. O fígado foi coletado para posterior avaliação da atividade 
das enzimas GST (glutationa-S-transferase) e catalase. Os valores foram comparados 
por teste t de Student, com p<0,05. Resultados: O volume tumoral foi suprimido no 
grupo tratado com EHI, comparado ao grupo controle (água, v.o.), de 147±25 cm3 para 
34±18 cm3. A massa tumoral, com peso de 25,73±8,1g no grupo controle, apresentou 
valores de 6,64±3,32g no grupo tratado. O EHI aumentou a atividade da enzima 
catalase em 117±68% em relação ao grupo controle (82±23 µmol/min), porém não 
alterou a atividade da enzima GST em relação a esse mesmo grupo. Discussão: O 
extrato hidroalcoólico do ipê-roxo apresentou atividade antitumoral, suprimindo o 
volume dos tumores. Já existem dados que comprovam o efeito antitumoral do extrato 
aquoso do córtex da Tabebuia avellanedae (Sandoval, N.A. de; APPTLA, 46, 
257,1996.). Os dados agora apresentados apontam o efeito antitumoral do extrato 
hidroalcoólico das cascas. No grupo tratado com EHI houve aumento de enzimas 
antioxidantes como a catalase, indicando uma possível relação entre a supressão 
tumoral e o aumento da atividade dessa enzima. A produção cumulativa de espécies 
reativas de oxigênio em muitas células tumorais está ligada à regulação redox alterada 
nas cascatas de sinalização (Valko M, Chem-Biol Inter 160, 1, 2006). Assim, níveis 
diminuídos de enzimas antioxidantes em animais com câncer são previstos, e uma 
reversão desse quadro pôde ser observada pelo aumento na expressão da catalase 
nos animais tratados. Apoio Financeiro: CNPq  



09.130 
ATIVIDADE ANTI-TUMORAL DO EXTRATO SECO AQUOSO DA Morinda citrifolia 
linn (NONI), COMPARADO AO CELECOXIBE, EM RATOS COM TUMOR DE 
WALKER-256 
Pereira, A. L. B.1; Muller, J. C.1; Lugarini, D.1; Christoff, A. O.1; Dalsenter, P. R.1; Acco, 
A.1 - 1UFPR - Farmacologia 
Introdução: Dados da literatura relatam várias atividades terapêuticas para o Noni, 
nome popular do fruto da Morinda citrifolia Linn, utilizado na medicina popular. Entre 
os benefícios relatados, existe a atividade anti-tumoral, cujo mecanismo de ação 
envolve efeito imunomodulador e citotóxico. Outras ações previstas para o Noni são a 
inibição da enzima COX-2, expressa em tecidos tumorais, e a sua influência em 
mecanismos de estresse oxidativo, também presentes em casos de malignidade. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar a atividade anti-tumoral do extrato aquoso 
da Morinda citrifolia Linn frente ao modelo de carcinossarcoma Walker-256 em ratos 
Wistar, comparando seus resultados aos da atividade antitumoral do celecoxibe, 
antiinflamatório não esteroidal inibidor de COX-2. Métodos: A indução do tumor 
ocorreu através de inoculação subcutânea de 2 x 107células Walker-256, injetadas no 
membro pélvico direito de cada animal. Os animais foram divididos em grupos 
Controle, Noni e Celecoxibe, sendo tratados por via oral. Animais controle receberam 
veículo. Ao grupo Noni foi administrado o extrato aquoso da M. citrifolia na dose de 
750 mg/ kg, duas vezes ao dia, que corresponde à dose do extrato que foi capaz de 
inibir o edema de pata induzido por carragenina em ratos, após pré-tratamento de 7 
dias com o extrato. O edema de pata induzido por carragenina é acompanhado por 
uma indução do RNAm e também de proteínas da COX-2 na epiderme com 
conseqüente produção de prostaglandinas. O grupo Celecoxibe recebeu o 
antiinflamatório em questão na dose de 25 mg /kg, dose estabelecida previamente em 
curva dose-resposta. O tratamento teve início no dia seguinte à inoculação, com 
duração de 14 dias. Ao término do tratamento, os animais foram eutanasiados, tendo 
seus tumores retirados, pesados e mensurados. O fígado foi coletado para avaliações 
das atividades de enzimas GST e catalase, relacionadas ao estresse oxidativo. 
Resultados: A supressão do volume tumoral em relação ao grupo Controle foi de 
aproximadamente 84% para o grupo Celecoxibe e 50% para o Noni, com valores de 
volume de 146,6±25 cm3 para o Controle, 73,04±43.57 cm3 para o Noni e 22,72±15,79 
cm3 para o Celecoxibe. Com relação à massa tumoral, o grupo Controle apresentou 
tumor de 25,73±4,04 gramas, comparados aos valores de 12,20±7,14 gramas do 
grupo Noni e 1,77±0,87 gramas do grupo Celecoxibe. Os valores de atividade 
específica da catalase ficaram em 82,48±22,90 μmol/ min para o Controle, 
173,70±49,04 μmol/ min para o Noni e 292,0±31,03 μmol/ min para o Celecoxibe. 
Todos os dados apresentados foram estatisticamente significativos (p<0,05, ANOVA e 
Bonferroni) no que se refere aos grupos Controle e Celecoxibe, porém não o são com 
relação ao grupo Noni. Os valores referentes à atividade de GST não apresentaram 
diferença significativa entre os grupos. Discussão: A supressão tumoral do 
Celecoxibe foi confirmada, assim como seu possível envolvimento com enzimas do 
estresse oxidativo. Apesar da redução de aproximadamente 50% no volume tumoral, o 
extrato aquoso da Morinda citrifolia Linn não mostrou diferença estatística, e também 
não se pode mencionar o envolvimento deste extrato com mediadores antioxidantes. 
Todavia, é de fundamental importância a continuidade desses estudos, aumentando o 
número de animais e analisando outros parâmetros, como por exemplo, mediadores 
inflamatórios e histologia tumoral. Se os resultados finais deste estudo revelarem 
potencial antitumoral do extrato para este modelo, há a necessidade de se investigar 
então, os possíveis compostos responsáveis por esta atividade. 
 CNPq  



09.131 
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE AMOSTRAS DE LATEX DE 
MORACEAS 
Ruiz, A. L.1; Foglio, M.2; Tinti, S. V.1; Ribeiro, J. E. L. S.3; Carvalho, J. E.1 - 1UNICAMP 
- CPQBA - Farmacologia e Toxicologia; 2UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica; 3INPA - 
Manus - CBPO - Botânica 
A família Moraceae é predominantemente tropical e compreende cerca de 1050 
espécies em 37 gêneros. Uma característica marcante desta família é a presença de 
látex leitoso. Em um recente levantamento florístico na Reserva Ducke foi relatada a 
ocorrência dos gêneros Brosimum, Ficus, Clarisia, Helianthostyles, Helicostyles, 
Maquira, Naucleopsis, Perebea, Pseudolmedia, Sorocea e Trymatococcus como 
nativos na região1. Este trabalho avaliou a atividade antiproliferativa do látex de seis 
moráceas nativas da Amazônia. Cada amostra de látex foi misturada a igual volume 
de etanol e filtrada sob vácuo, gerando um filtrado e um precipitado2. Após a 
eliminação do etanol em rotaevaporador, todas as amostras foram liofilizadas. Foram 
coletadas amostras de látex das espécies Brosimum rubescens Taub. (BRF e BRP), 
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. (CRF e CRP), Ficus cremersii C.C.Berg (FCF e FCP), 
Perebea mollis (Planch. & Endl.) Hubber ssp. mollis (PMF e PMP), Sorocea 
guilleminiana Gaudich. (SGF e SGP), Trymaticoccus amazonicus Poepp. & Endl. (TAF 
e TAP), nativos da reserva Ducke (AM). Realizou-se uma triagem fitoquímica através 
de cromatografia em camada delgada (CCD) e duas diferentes revelações 
(anisaldeído e cloreto férrico 1%). A atividade antiproliferativa foi avaliada em cultura 
de células tumorais de mama (MCF-7), pulmão (NCI-460), melanoma (UACC-62), 
próstata (PC-3), rim (786-0), cólon (HT-29), ovário (OVCAR-3), ovário com fenótipo de 
resistência a múltiplos fármacos (NCI/ADR-RES) e leucemia (K-562); as amostras 
foram empregadas em concentrações entre 0,25 e 250 mg/mL, utilizando-se 
doxorrubicina como controle positivo. Após 48h do tratamento, a atividade foi 
determinada através do método da sulforrodamina B3 e, a partir das curvas 
concentração-efeito, foi calculada a concentração de inibição total do crescimento 50 
(TGI50)4. A análise por CCD indicou a presença de compostos terpênicos e esteroidais 
principalmente nos precipitados, revelados com anisaldeído. Já os filtrados 
apresentaram evidencias da presença de compostos fenólicos, revelados com cloreto 
férrico. As frações BRF, BRP, CRP, FCP, PMF, PMP, SGF, SGP, TAF e TAP não 
apresentaram atividade antiproliferativa nas linhagens celulares e nas concentrações 
empregadas. A fração CRF apresentou atividade citostática para todas as linhagens, 
exceto NCI-460. Já a fração FCF apresentou atividade citocida para as linhagens K-
562 (TGI50 = 33,5 mg/mL), OVCAR-3 (TGI50 = 84,3 mg/mL), PC-3 (TGI50 = 61,9 
mg/mL) e NCI-ADR/RES (TGI50 = 12,3 mg/mL) e atividade citostática para as demais 
linhagens. Os resultados demonstraram que a fração FCF é a mais promissora para a 
continuidade deste projeto, pois alem da atividade anticâncer in vitro apresenta 
seletividade para a linhagem NCI-ADR/RES, que expressa o fenótipo de resistência a 
múltiplos fármacos. Assim, o estudo da fração FCF será aprofundado visando 
identificar as substâncias ativas responsáveis pela atividade observada. (1) Ribeiro 
JELS et al. 1999. Flora da Reserva Ducke. INPA, Manaus, Brasil. 816pp. (2) Rubnov S 
et al. 2001. J Nat Prod 64: 993. (3) Skehan P et al. 1990. J Natl Cancer Inst 82: 1107. 
(4) Shoemaker RH. 2006. Nat Rev Cancer 6: 813. Apoio Financeiro: CNPq, 
CPQBA/UNICAMP.  



09.132 
EFEITO ANTINOCICEPTIVO DA (–)-CARVONA EM CAMUNDONGOS: 
EVIDÊNCIAS DO NÃO ENVOLVIMENTO DO SISTEMA OPIÓIDE.  
Gonçalves, J. C. R.1; Benedito, R. B.1; De Sousa, D. P.2; Araújo, D. A. M.3; Almeida, R. 
N. de4 - 1UFPB - LTF; 2UFS - Fisiologia; 3UFPB - Biologia Molecular; 4UFPB - 
Fisiologia e Patologia / LTF 
INTRODUÇÃO: Os óleos essenciais têm apresentado diversas propriedades 
farmacológicas, a exemplo da atividade antinociceptiva que tem sido atribuída 
principalmente aos monoterpenos, os quais são os constituintes majoritários desses 
óleos. A (–)-carvona é um monoterpeno cetônico descrito como sendo o principal 
constituinte ativo do óleo de Mentha spicata, assim como de outras espécies vegetais 
do gênero Mentha. Trabalhos realizados recentemente por nosso grupo demonstraram 
que a (-)-carvona apresenta uma ação depressora do Sistema Nervoso Central (SNC) 
do tipo antinociceptiva, no entanto, seus mecanismos permanecem ainda incertos. 
Sabendo-se que o sistema opióide integra uma das principais vias envolvidas no 
bloqueio da nocicepção pelo SNC, foi objetivo do presente estudo investigar se a 
resposta antinociceptiva desenvolvida pela (–)-carvona estaria relacionada com tal 
sistema de neurotransmissão, utilizando-se a naloxona como bloqueador opióide 
padrão. MÉTODOS: Foram utilizados camundongos Swiss com 2-3 meses idade (25-
35 g), divididos em seis grupos com oito animais cada, tratados da seguinte forma: um 
grupo controle administrado com solução salina e Tween 80 0,2%, um grupo tratado 
com (–)-carvona (100 mg/Kg) e outro grupo com morfina (5 mg/Kg), todos por via 
intraperitoneal (i.p.). Para avaliar o bloqueio do efeito antinociceptivo, os outros três 
grupos foram pré-tratados 15 minutos antes do início dos testes com naloxona na dose 
de 5 mg/Kg, por via subcutânea (s.c.). Foi utilizada a metodologia do ácido acético, a 
qual uma solução desse ácido a 0,85% foi administrada por via i.p. (0,1 mL/10 g) para 
indução de contorções abdominais nos camundongos. Como parâmetro, avaliou-se o 
número de contorções induzidas após 30 minutos de cada tratamento, durante 10 
minutos. Os resultados foram analisados estatisticamente usando-se ANOVA seguido 
do teste de Dunnet, sendo considerados significativos quando p<0,05. Os 
experimentos realizados neste estudo foram devidamente aprovados pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Animal (CEPA) do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da 
UFPB. RESULTADOS: O número de contorções induzidas pelo ácido acético nos 
grupos sem pré-tratamento com naloxona: controle, (–)-carvona (100 mg/Kg) e morfina 
(5 mg/Kg), foram de; 21,0±1,5; 4,0±1,2 (p<0,01) e 2,4±1,6 (p<0,01) respectivamente. 
Enquanto que os resultados obtidos pelos três grupos pré-tratados com naloxona 
(5mg/Kg) foram de 23,4±2,8; 5,2±1,2 (p<0,01) e 23,3±2,5, seguindo o mesmo 
esquema anterior, respectivamente. DISCUSSÃO: Como esperado, a naloxona foi 
capaz de bloquear o efeito antinociceptivo provocado pela morfina em 
aproximadamente 88,2% do número de contorções abdominais a partir do controle. 
Tal capacidade bloqueadora não foi significante (3,2%) quando os camundongos 
foram tratados com (–)-carvona na dose de 100 mg/Kg, sugerindo a não participação 
do sistema opióide na resposta antinociceptiva provocada por este terpeno. Apoio 
financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.  



09.133 
2,3,9-TRIMETHOXYPTEROCARPAN INDUCES BREAST CANCER CELL CYCLE 
ARREST AT PROMETAPHASE, LEADING TO CELL DEATH THROUGH AN 
APOPTOTIC PATHWAY.  
Costa, A. M.1; Militão, G. C. G.1; Pessoa, C.1; Moraes, M. O.1; Ponte, F. A. F.2; Lima, 
M. A. S.2; Silveira, E. R.3; Costa-Lotufo, L. V.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 
2UFC - Química Orgânica e Inorgânica; 3UFC - Química 
Introduction: Pterocarpans isolated from Platymiscium floribundum showed cytotoxic 
and antimitotic activity. A previous study indicated that these compounds induced 
apoptosis in HL60 cell line after 24 h of incubation and one of these compounds, 2,3,9 
trimethoxypterocarpan (1), caused cell cycle arrest at G2/M. The purpose of the 
present work was to evaluate cell cycle progression on MCF-7 cells treated with 
compound (1) and to determinate the fate of cells after a short period (24h) or a long 
period (48h) of treatment. Methods: Cells were incubated for 24h and 48h with 
compound (1) at 2.5 μg/mL and harvested immediately or allowed additional 24h or 
48h in a drug-free media, and then, analyzed. Cell morphology was determined by 
hematoxilin/eosin staining and DNA content was evaluated by flow cytometry. Results 
and discussion: Compound 1 caused cell cycle arrest at G2/M also in breast cancer 
cells. The cell analysis assessed by hematoxilin/eosin staining revealed that cells were 
arrested at mitosis with a prometaphase-like morphology after 24h or 48h of incubation. 
The sub-diploid DNA content was increased, which is indicative of apoptosis. Abnormal 
interphase nuclei appeared consistent with aberrant mitotic exit without cytokinesis and 
prometaphase-like cells were still observed. Transient exposure of cell to compound 1 
caused a reversible mitotic arrest, since most of the arrested cells re-entered in the cell 
cycle. Persistent inhibitor treatment or sustained mitotic arrest is required to initiate cell 
death. Whether or not mitotic exit without chromosome segregation and cytokinesis is 
essential to induce apoptosis remains unknown. Supported by: CNPq, CAPES, BNB, 
FUNCAP, FINEP, Claude Bernard Institute.  



09.134 
ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE EXTRATOS, FRAÇÕES E COMPOSTOS 
ISOLADOS DAS PARTES AÉREAS DA Baccharis illinita DC. 
Freitas, C. S.1; Baggio, C. H.1; Twardowschy, A.1; Santos, A. C.1; Mayer, B.1; Soldi, C.2; 
Pizzolatti, M. G.2; Marques, M. C. A.1; Santos, A. R. S.3 - 1UFPR - Farmacologia; 
2UFSC - Química; 3UFSC - Ciências Fisiológicas 
Introdução: B. illinita é conhecida popularmente como chá-ventura e utilizada em 
estados inflamatórios, cicatrizante de pele e mucosas, antiinfecciosa e protetora 
gástrica. Estudos anteriores demonstraram que extratos aquosos (flores e raízes) de 
B. illinita reduziram o número de contorções abdominais (ácido acético) em 
camundongos e reduziram o edema de pata (carragenina) em ratos (Arruda et al, XIV 
FeSBE, 296, 1999). O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antinociceptiva de 
frações e compostos isolados da B. illinita. Métodos: Foram utilizados camundongos 
Swiss (30-40g, n= 6 – 12 por grupo) de ambos os sexos. O extrato hidroalcoólico (EH, 
30-1000 mg/kg v.o.), as frações aquosa (FAq, 30-300 mg/kg v.o.), acetato de etila 
(FAE, 100-600 mg/kg v.o.) e hexânica (FH, 100-600 mg/kg v.o.) ou os compostos 
isolados ácido oleanólico (AO, 0.1-10 mg/kg, i.p.), baurenol (B, 0.1-10 mg/kg i.p.) e α-
spinasterol (αS, 0.00001-1 mg/kg i.p.) foram administrados 60 (v.o.) ou 30 (i.p.) min 
antes da injeção do irritante. A resposta nociceptiva foi quantificada através do número 
de contorções abdominais, contadas durante 20 min, induzida pela injeção i.p. de 
ácido acético 0,6% (450 ml). A FH (300-1000mg/kg, v.o. 60 min antes) também foi 
testada na nocicepção induzida pela injeção intraplantar (i.pl.) de formalina (F, 20 ml, 
2,5%), que é caracterizada pelo tempo que o animal permaneceu lambendo e/ou 
mordendo (TLM) a pata injetada com formalina. Além disso, foi avaliada a possível 
participação do sistema opióide (utilizando agonistas e antagonistas opióides) e a 
performance motora dos animais (teste do campo aberto) após a administração da FH. 
Resultados: O EH, a FAq e a FH reduziram de forma dependente da dose o número 
de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, com DI50 de 679,5 (457,3-
1029,5), 285,0 (165,0-495,0) e 161,6 (119,1-219,2) mg/kg e inibição de 57±10%, 
72±7% e 84±6% para o EH, FAq e FH, respectivamente. Da fração mais ativa (FH) 
foram isolados vários compostos, dentre eles o B, αS e AO, que reduziram o número 
de contorções abdominais com DI50 igual 3,4 (1,2-9,7), 4,5 (1,7-12,3) e 0,081 (0.034-
0.120) µg/kg e inibição de 66±4%, 56±8% e 73±6%, respectivamente. A FH também 
foi capaz de inibir ambas as fases da nocicepção induzida pela formalina, com DI50 de 
573,0 (408,6-804,2) mg/kg para a segunda fase e inibição de 58±5% e 86±6% para a 
primeira e segunda fase, respectivamente. O pré-tratamento dos animais com 
naloxona (1 mg/kg, antagonista opióide) não reverteu o efeito antinociceptivo causado 
pela FH no teste do ácido acético, mas reverteu o efeito antinociceptiva da morfina (5 
mg/kg, s.c.). Além disso, a FH nas doses que promove antinocicepção nos testes de 
nocicepção utilizados não foi capaz de alterar a atividade locomotora dos animais no 
campo aberto. Discussão: Os resultados obtidos neste trabalho estendem estudos 
anteriores e sugerem que o EH e suas frações e compostos isolados da B. illinita 
apresentam importante atividade antinociceptiva em camundongos. Além disso, os 
compostos isolados parecem ser os responsáveis pelo efeito antinociceptivo da B. 
Illinita, sendo que eles foram cerca de 50 mil vezes mais potentes quando comparado 
à fração de onde foram extraídos. O mecanismo de ação não está completamente 
esclarecido, mas os nossos dados mostram que o sistema opióide não esta envolvido 
no efeito antinociceptivo da B. illinita. Estudos estão em andamento visando 
caracterizar o provável mecanismo de ação responsável pela ação antinociceptiva da 
FH e dos compostos isolados. Apoio Financeiro: CAPES, CNPq. FAPESC, UFSC, 
UFPR  
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ANÁLISE DO EFEITO DA EPÓXI-CARVONA EM NERVO ISQUIÁTICO ISOLADO 
DE RATO.  
Benedito, R. B.1; Claudino, F. de S.1; Gonçalves, J. C. R.1; Alves, A. M. H.1; Araújo, D. 
A. M.2; Almeida, R. N. de3; De Sousa, D. P.4 - 1UFPB - LTF; 2UFPB - Biologia 
Molecular; 3UFPB - Fisiologia e Patologia / LTF; 4UFS - Fisiologia 
Introdução: Óleos essenciais são produtos naturais obtidos de plantas aromáticas 
que possui na sua composição diversos compostos, entre eles os monoterpenos que 
possuem atividade central do tipo antinociceptiva, sedativa, antidepressiva, 
anticonvulsivante, entre outras. O presente estudo objetivou avaliar a atividade de a,b-
epóxi-carvona (EC), um monoterpeno obtido por síntese a partir da R-(-)-carvona 
sobre a excitabilidade do nervo isquiático isolado de rato. Métodos: Neste estudo 
utilizou-se a técnica do “Single Sucrose Gap”, onde ratos Wistar (@400g) eram 
cirurgiados e o nervo isquiático retirado, e após o isolamento do tronco foi feita a 
retirada da bainha de tecido conjuntivo que o envolve. Este era colocado numa câmara 
experimental, imerso em solução fisiológica de Locke, com cinco compartimentos 
(poços), os quais foram recobertos por vaselina nas suas interseções. Os poços 1 e 2 
eram conectados a um estimulador, os poços 3 e 5 a uma placa analógica digital para 
aquisição do sinal, e no quarto poço, houve um fluxo constante de solução de 
sacarose isotônica. O terceiro poço (teste) foi utilizado para incubar a EC por 30 min 
EC nas concentrações de 1 e 5 mM. Os parâmetros utilizados foram a amplitude do 
potencial de ação composto (PAC) e constante de tempo de repolarização (tau), 
definida pela equação: V = Vo*exp (-t / t ), onde V, diferença de potencial, Vo é o valor 
do potencial que cruza o eixo das ordenadas, t é tempo e t é o tau. A lidocaína na 
concentração de 1 e 5 mM foi usada como controle positivo. Resultados: EC na 
concentração de 1 mM reduziu a amplitude de 32,4±5,4 mV para 28,5±4,4 mV. Na 
concentração de 5mM houve redução da amplitude de 26,1±1,8 mV para 21,4±0,4 mV. 
Não houve diferença significativa na constante de repolarização nas concentrações de 
1mM (0,39±0,02 ms) e 5 mM (0,5±0,05 ms), comparando-se na ausência do 
monoterpeno (0,4±0,01 ms) e (0,6±0,1 ms), respectivamente. Como esperado, a 
lidocaína (5mM) diminuiu quase que completamente a amplitude do potencial de ação 
composto de 41,6±5,2 mV para 0,68±0,4 mV. Conclusão: Conclui-se que EC diminuiu 
de maneira significativa a amplitude do PAC, provocando redução na excitabilidade do 
sistema nervoso periférico de rato, o que leva a sugerir um bloqueio dos canais 
iônicos, possivelmente os canais para Na+ dependentes de voltagem. Apoio 
financeiro: CNPq, FAPESQ-PB.  
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EVALUATION OF BIFLORIN IN MOUSE BEARING MELANOMA 
Montenegro, R. C.1; Vasconcellos, M. C.2; Bezerra, D. P.1; Fonseca, A. M.3; Lemos, T. 
G. L.3; Pessoa, C.1; Moraes, M. E. A.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Alves, A. P. N. N.4; 
Moraes, M. O.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Fisiologia e Farmacologia - 
UNIFAC; 3UFC - Química Orgânica e Inorgânica; 4UFC - Clínica Odontológica 
Introduction – Biflorin is an o-naphthoquinone isolated from the roots of Capraria 
biflora L. (Scrophulariaceae). Previous studies demonstrated that biflorin has an 
antitumor activity against sarcoma 180 and erlich carcinoma in mice bearing tumor 
(Vasconcellos et al., Biol. Pharm. Bull., 2007 in press). The aim of this study was to 
evaluate the effect of biflorin in mouse (C57BL) bearing melanoma B-16. Methods – 
B16 cells were injected (1×106cells/animal/s.c.) in the left hind limbs of the animals and 
two sets of experiments were done. First, mice bearing tumor were treated with biflorin 
(25 mg/kg/day, i.p) for 10 days and survival rates were observed. 5-Fluorouracil (25 
mg/kg/day) was used as positive control. Second, two distinct groups were treated i.p. 
for 10 days with ovalbumine alone (1 mg/animal) or biflorin + ovalbumine (25 
mg/kg/day + 1mg/animal) associated for 10 days and sacrificed on the 21st. Negative 
control was treated with the vehicle (10% DMSO) used for diluting the tested 
substance. On day 21, the mice were sacrificed and tumors and organs were excised, 
weighed and submitted to histopathology analysis in order to evaluate toxicological 
aspects. Blood was drawn from the orbital plexus to obtain serum for ELISA analysis, 
where the amount of antibodies produced for ovalbumine was measured (IgG, IgA and 
IgM). Results and Discussion – Biflorin-treated animals presented an increased 
survival rate in relation to non-treated animals. The life spam for biflorin-treated group 
was 49.3±3.87 days, while in the control group the life spam was 35.11±1.06 days 
(p<0.01). However, biflorin did not reduce tumor weight. In the second set of 
experiments, biflorin-treated animals showed an increase on antibodies production, 
suggesting an immunoadjuvant activity, despite any effect on tumor growth. No 
toxicological effects on liver, spleen and kidney were observed. Present findings 
suggest that biflorin increased the life spam of melanoma bearing mice and also 
presented an immunoadjuvant activity. Supported by: CAPES, CNPq, BNB, FINEP, 
Instituto Claude Bernard.  
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EFFECT OF ORAL ADMINISTRATION OF Rapanea ferruginea ON BLOOD 
GLUCOSE LEVELS IN ALLOXAN-TREATED DIABETIC RATS 
Oliveira, A. E.1; De Mattos, F. B.1; Stieven, C.1; Yunes, R.2; Malheiros, A.1; Burger, C.1 - 
1UNIVALI - Farmácia; 2UFSC - QMC / CFM 
Introduction: Diabetes is a serious condition characterized by hyperglycemia resulting 
from defects in insulin secretion, insulin action, or both. It is the most prevalent chronic 
disease in the world affecting nearly 25 % of the population. Hyperglycemia and 
hyperlipidemia are two important characters of diabetes mellitus. In traditional practice 
in many countries, medicinal plants are used to control diabetes mellitus. This study 
was designed to evaluate the antihyperglycemic effect of extract of Rapanea ferruginea 
(commonly know as capororoca) (Myrcinaceae), in animal model of diabetes. 
Methodology: Adult Wistar male rats were used to induce diabetes with alloxan 
monohydrate (180 mg/kg, i.p.). Diabetes was confirmed in animals by measuring 
glucose concentration in a blood sample. Normal (normoglycemic) and alloxan-treated 
(hyperglycemic) rats were treated during 15 days with the extract of R. ferruginea (50 
and 100 mg/kg, v.o.), using glibenclamide (5 mg/kg, v.o.) as the reference antidiabetic 
agent. Results and Discussion: Diabetic rats treated with extract of R. ferruginea (50 
mg/kg) showed a decrease in fasting blood glucose (35.7 %) and an increase in HDL-
cholesterol (32.6 %) when compared to pathogenic diabetic rats. Total cholesterol and 
triglycerides were not affected. These results have shown that this plant has an 
antidiabetic activity and can act in cholesterol metabolism in hyperglycemic rat model. 
This result is important because people with diabetes often have low HDL-cholesterol 
and this can increase the risk of cardiovascular disease by up to 20 times. 
Conclusion: The extract of Rapanea ferruginea decreased fasting blood glucose and 
increased HDL-cholesterol in diabetes condition, indicating that can act in glucose and 
cholesterol metabolism. Acknowledgements: Art. 170/UNIVALI; CNPq. Supported 
by: Art. 170/UNIVALI; CNPq.  
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ESTUDO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DO GLICOSÍDEO CANFEROL 3-O-B-D-
6"-E-P-CUMAROIL (TILIROSÍDEO) OBTIDO DE Herissantia crispa L. (BRIZICKY). 
Carvalho, P. R. C.1; Sitonio, M. M.1; Souza, M. F. V.2; Castro, K. C.1; Matias, W. N.3; 
Costa, D. A.3; Silva, D. A.4; Silva, T. G.1; Nascimento, S. C.1 - 1UFPE - Antibióticos; 
2UFPB - Tecnologia Farmacêutica; 3UFPB - Ciências Farmacêuticas; 4UFPB - LTF 
Introdução: O uso de plantas no tratamento do câncer e na cura de enfermidades é 
um dos meios mais antigos de cura. O uso de plantas medicinais representa, muitas 
vezes, o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O gênero 
Herissantia é constituído por seis ou mais espécies restrita à América tropical sendo a 
maioria das espécies encontradas no México, Antilhas e América do Sul. Somente 
Herissantia crispa é de ampla distribuição, ocorrendo desde os Estados Unidos até a 
Argentina. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antitumoral do Tilirosídeo 
de Herissantia crispa frente ao carcinoma de Erhlich e Sarcoma 180. Método: Para 
avaliação da atividade antitumoral, foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus 
musculus) procedentes do Biotério do Departamento de Antibióticos da UFPE, com 
faixas etárias de 60 dias, pesando em média 30g, separados em grupos de 06 animais 
por gaiola. O produto Canferol 3-O-b-D-6"-E-p-cumaroil (Tilirosídeo) foi solubilizado em 
solução fisiológica a 0,9 % e Tween 80. Foram utilizadas células tumorais de Sarcoma 
180 e Carcinoma de Ehrlich de animais portadores do tumor com 8 dias de 
implantação. Os animais doadores foram eutanasiados para aspiração da suspensão 
de células tumorais, que foi introduzida, por via intraperitoneal, nos animais receptores 
(0,2 mL) numa concentração de 5 x 105 células/mL. O tratamento foi iniciado 24h após 
a implantação e continuou durante sete dias. No oitavo dia, os animais foram 
eutanasiados para a extirpação da massa tumoral. Um grupo de animais portadores 
do Carcinoma de Ehrlich recebeu o Tilirosídeo (100mg/Kg), um grupo de animais 
portadores do Sarcoma 180 recebeu Tilirosídeo (50mg/kg), enquanto que os animais 
dos grupos controle (para o Carcinoma de Ehrlich e Sarcoma 180) receberam o 
veículo. Resultados: Na avaliação da atividade antitumoral, o Tilirosídeo, apresentou 
inibição de 33,42 e 55,5% frente aos tumores S-180 e Carcinoma de Ehrlich, 
respectivamente. Discussão: O presente estudo mostra que o produto Canferol 3-O-
b-D-6"-E-p-cumaroil (Tilirosídeo), apresentou uma atividade bastante promissora para 
o Carcinoma de Ehrlich, porém no Sarcoma 180 foi observada uma discreta inibição 
tumoral, sugerindo, que a atividade antitumoral seja dose - dependente. Esta hipótese 
deve ser confirmada com a administração de outras doses.  
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ANTITUMOR PONTENTIAL OF N-PHTHALOYL AMINO ACID DERIVATIVES 
Ferreira, P. M.1; Costa, A. M.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Leite, A. C.2; Moreira, D. R.2; 
Brondani, D. J.2; Alves, A. P. N. N.3; Pessoa, C.1; Moraes, M. O.1 - 1UFC - Fisiologia e 
Farmacologia; 2UFPE - Ciências Farmacêuticas; 3UFC - Clínica Odontológica 
Introduction: N-phthalimide derivatives were found to possess anticonvulsant potency 
and analgesic activity against inflammatory pain in mice (Antunes et al., 1998; 
Yogeeeswari et al., 2003). This work aimed to evaluate the antitumor activity of four 
synthetic N-phthaloyl amino acid derivatives. Methodology Sarcoma 180 ascites 
tumor cells (2 x 106cell/mL) were implanted subcutaneously into the left hind groin of 
male Swiss mice weighing 25-30 g. At the following day, they were divided into seven 
groups (10 animals/group) and treated intraperitoneally with thalidomide, 
ftaliltiosemicarbazida, ftalilfeniltiosemicarbazida, ftalilhidrazina, ftaliltiazolinona 
(50mg/kg/day), 5-FU (25mg/kg/day, positive control) and DMSO 4% (vehicle) 
continuously for 7 days. All animals were kept in ventilated cages under standard 
conditions of light (12-h light-dark cycle) and temperature, with free access to food and 
water and daily observed. On day 8th, mice were sacrificed by cervical dislocation. 
Tumors, livers, spleens, and kidneys were dissected out, weighed, preserved in 10% 
formaldehyde, processed and examined for morphological changes (as described by 
Magalhães et al., 2006). Results: Neither mortality nor morbidity was recorded during 
the whole experiment. Significant reductions in tumor weight was observed in groups 
treated with thalidomide (53.46±7.23%), ftaliltiosemicarbazida (67.97±6.01%) and 
ftalilfeniltiosemicarbazida (67.41±6.41%) (P<0.01), while the compounds ftalilhidrazina 
and ftaliltiazolinona were not capable to interfere in tumor growth. There were no 
statistically significant differences in relative liver, spleen and kidneys weights. 
Discussion: It has been demonstrated that inhibition of angiogenesis by thalidomide 
requires metabolic activation (Bauer et al., 1998). Then, thalidomide was used as a 
standard in our bioassays to demonstrate the ability of our analogues to inhibit tumor 
growth probably as a result of metabolic activation (Captosti et al., 2004). In the 
histological analyses, similar effects of liver (Kupffer cell hyperplasia, sinusoidal 
hemorrhage), kidney (glomerular and tubular hemorrhage) and spleen were found in 
treated and untreated animals, though microvesicular steatosis and Kupffer cell 
hyperplasia were slightly more intense in 5-FU-treated group. These findings point to 
the potential of these synthetic N-phthaloyl amino acids as model molecules to 
discovery new compounds with antitumoral properties and low toxicity. Supported by: 
CNPq, BNB, InCB.  
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ESTUDO COMPARATIVO DA ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE DE ESPÉCIES DE 
BAUHINIA RELACIONADA À ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 
Oliveira, A. M. F.1; Silva, B. A. da2; Camara, C. A.3; Oliveira, E. J.1; Silva, G. R.1; 
Nascimento, R. J. B.1; Silva, T. M. S.4; Assis, T. S.5; Almeida, R. N. de5 - 1UFPB - 
Tecnologia Farmacêutica - LTF; 2UFPB - Tecnologia Farmacêutica / Ciências 
Farmacêuticas; 3UFRPE - Química; 4UFBA - Núcleo Complexo Produtivo de Saúde, 
IMS - CAT; 5UFPB - Fisiologia e Patologia / LTF 
Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de síndromes caracterizadas por 
hiperglicemia, alteração no metabolismo dos lipídios, carboidratos e proteínas, com um 
aumento do risco de complicações por doenças cardiovasculares1, entre outras 
complicações. O DM afeta cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo, 
podendo alcançar, segundo a Organização Mundial de Saúde, 65 milhões de casos 
em 2025. Plantas medicinais têm sido amplamente utilizadas para diversos fins, entre 
eles no tratamento de DM. Dentre as espécies mais estudadas estão às pertencentes 
ao gênero Bauhinia, como B. forficata e, B. purpurea; das quais foram isolados 
flavonóides, substâncias relacionadas à atividade antioxidante, que podem contribuir 
para retardar as complicações do DM. Portanto, o objetivo desse estudo foi relacionar 
a atividade hipoglicemiante e antioxidante de B. cheilantha, conhecida como Mororó 
sem espinho (MSE), e B. pentandra, Mororó com espinho (MCE). Métodos: Foram 
utilizados camundongos Swiss, de ambos os sexos, com peso entre 25-35g. O 
diabetes foi induzido com aloxana, na dose de 70 mg/kg. Após 48 horas a glicemia dos 
animais foi medida, sendo considerados diabéticos aqueles que apresentaram 
glicemia maior que 200 mg/dl. Os animais diabéticos foram divididos em 3 grupos, 
sendo 1 grupo controle e 2 grupos teste tratados com MSE ou MCE, nas 
concentrações de 600 e 900 mg/kg. Foram comparados os valores glicêmicos nos 
tempos 0, 60, 120 e 180 min em relação ao valor basal. Para avaliar a atividade 
antioxidante, foi utilizado DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil) na concentração de 23,6 
µg/mL em etanol. As amostras na concentração de 0,5 mg/mL foram adicionadas à 
solução de DPPH em concentrações que variaram de 9,8 a 45,5 µg/mL para MSE e 
19,2 a 65,2 µg/mL para MCE. A percentagem de atividade seqüestradora foi calculada 
pela equação: %AS=100x(Acontrole-Aamostra)/Acontrole. Os resultados foram expressos 
como CE50±E.P.M. Sendo ativos quando a CE50 <500 μg/mL. Como controles positivos 
foram utilizados o ácido ascórbico e o BHT (2,6-di-tercbutil-4-metil-fenol). Resultados: 
A fração aquosa de MCE não apresentou atividade hipoglicemiante e a fração aquosa 
de MSE apresentou uma redução de 10,7 % e 14,7 % nas concentrações de 600 
mg¤kg e 900 mg¤kg, respectivamente. A atividade seqüestradora de radicais livres 
apresentou uma CE50 de 9,6±0,5 µg/mL e 36,9±0,2 µg/mL para MSE e MCE, 
respectivamente. Discussão: Os resultados obtidos nos testes mostraram uma 
atividade antioxidante maior para MSE e hipoglicemiante apenas em MSE, isso, 
provavelmente, deve-se a maior concentração em polifenóis nesta fração. Apoio 
Financeiro: FAPESQ, CAPES  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE EXTRATOS OBTIDOS DE 
PLANTAS UTILIZADAS POPULARMENTE NO TRATAMENTO DE PARASITOSES  
Vendramini Costa, D. B.1; Ruiz, A. L.1; Tinti, S. V.1; Foglio, M.2; Carvalho, J. E.1 - 
1UNICAMP - CPQBA - Farmacologia e Toxicologia; 2UNICAMP - CPQBA - Fitoquímica 
Introdução: Atualmente, 50% dos quimioterápicos utilizados para o tratamento do 
câncer são provenientes, direta ou indiretamente, de fontes naturais, como plantas, 
microorganismos e organismos marinhos1. Alguns desses quimioterápicos inicialmente 
foram desenvolvidos para o tratamento de processos infecciosos e, por isso, muitos 
estudos de triagem de fármacos com ação anticâncer incluem plantas utilizadas no 
tratamento de processos infecciosos e parasitários. Sendo assim, esse estudo teve 
por objetivo avaliar a atividade antiproliferativa dos extratos brutos diclorometânicos 
(EBD) e etanólicos (EBE) das folhas de Cymbopogon citratus (DC) Stapf (Poaceae), 
Lippia alba (Mill) N. E. Brown (Verbenaceae) e Psidium guajava L. (Myrtaceae), 
plantas popularmente utilizadas no tratamento de parasitoses.  
Métodos: Inicialmente o material vegetal foi submetido à maceração dinâmica com 
diclorometano até o seu esgotamento. Os volumes resultantes foram filtrados a vácuo 
e o solvente eliminado em rotaevaporador, obtendo-se assim os EBD. O resíduo 
vegetal foi então extraído três vezes com etanol 95%, por maceração dinâmica. O 
solvente foi eliminado em rotaevaporador e o resíduo foi liofilizado, resultando assim 
os EBE. A atividade antiproliferativa foi avaliada em linhagens de células tumorais 
humanas de mama (MCF-7), pulmão (NCI-460), melanoma (UACC-62), próstata (PC-
3), rim (786-0), cólon (HT-29), ovário (OVCAR-3) e ovário com fenótipo de resistência 
a múltiplos fármacos (NCI/ADR-RES). As amostras foram empregadas em 
concentrações entre 0,25 e 250 µg/mL, utilizando-se doxorrubicina como controle 
positivo. Após 48h de tratamento, a atividade foi determinada através do método da 
sulforrodamina B2 e, a partir das curvas concentração-efeito, foi calculada a 
concentração de inibição de 50% do crescimento (TGI50)3.  
Resultados: O EBD e EBE das folhas de Cymbopogon citratus e os EBE das folhas de 
Psidium guajava e Lippia alba apresentaram atividade citotóxica na maior 
concentração (250 µg/mL). Já os EBD das folhas de Psidium guajava e Lippia alba 
apresentaram atividade antiproliferativa promissora. O EBD das folhas de Psidium 
guajava apresentou seletividade para as linhagens HT-29 (TGI50 = 33,8 µg/mL), 
OVCAR-3 (TGI50 = 38,1 µg/mL) e NCI/ADR-RES (TGI50 = 29,2 µg/mL), enquanto que o 
EBD das folhas de Lippia alba foi mais ativo nas linhagens OVCAR-3 (TGI50 = 42,0 
µg/mL) e NCI/ADR-RES (TGI50 = 48,3 µg/mL).  
Discussão: Os resultados indicam que, dentre os extratos testados, os extratos brutos 
diclorometânicos de P. guajava e L. alba são os mais promissores para a atividade 
antiproliferativa de células tumorais e demonstram, ainda que de modo preliminar, a 
correlação entre a atividade anticâncer e a possível ação antiparasitária. Sendo assim, 
esses extratos serão fracionados e as frações obtidas serão submetidas aos testes de 
atividade anticâncer, aprofundando-se assim o estudo desses extratos.  
(1) Mann J. Nat Rev Cancer 2: 143, 2002. (2) Skehan P et al. J Natl Cancer Inst 82: 
1107, 1990. (3) Shoemaker RH. Nat Rev Cancer 6: 813, 2006. 
 CPQBA / UNICAMP  
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EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DOS FRUTOS DE Bertholletia excelsa 
(CASTANHA DO PARÁ) EM RATOS SUBMETIDOS A RESTRIÇÃO ALIMENTAR 
Netto, F. F.1; Nishimura, E. Y.2; Miranda, J. A.2; Alves, S. R.3; Alves, J. F.3; Malpezzi-
Marinho, E. L. A.2; Marinho, E. A. V.4 - 1UBC - Saúde; 2UBC - Ciências da Saúde; 
3UNIVAP - Ciências Biológicas; 4UBC / UNIFESP - EPM - Ciências da Saúde / 
Farmacologia 
Objetivos: A grande biodiversidade, associada cultura popular, faz o uso de plantas 
medicinais e fitoterápicos na região Norte do Brasil ser muito comum sendo escassas 
as informações a respeito de toxicidade. O extrato aquoso do fruto de Bertholletia 
excelsa (castanheira do Pará) é utilizado pela população quando as pessoas 
apresentam alguma debilidade fisiológica (anemia, desnutrição). O objetivo deste 
trabalho foi verificar a ação do extrato aquoso do fruto de B. excelsa (EFBe) em 
animais submetidos a restrição alimentar. Métodos e Resultados: Frutos de B. 
excelsa conhecidos como “ouriços”, foram abertos em sua região superior, por onde 
foram retiradas as castanhas. Os ouriços foram cheios de água que lá permaneceu 
por cinco dias. Obteve-se um extrato aquoso de cor vermelho-amarronzado que foi 
filtrado e seco por liofilização. Ratos Wistar com 250-300g do biotério da Universidade 
Braz Cubas, foram divididos em grupos: grupo não restrito (GNR) (N=6) e grupo 
restrito (GR) (N=40). O GNR recebeu ração e água ad libitum e o GR foi submetido a 
protocolo com restrição de 40% da ração por 30 dias com água ad libitum. O GNR 
recebeu então tratamento de salina (S) por 15 dias recebendo ração e água ad libitum. 
O GR foi subdividido em 8 grupos (N=5) os quais receberam diferentes tratamentos 
pelos mesmos 15 dias: grupo realimentado (ad libitum) tratado com S e grupo não 
realimentado (restrição de 40% da ração) tratado com S, grupos tratados com 
10mg/kg de EFBe realimentado e não realimentado; grupos tratados com 30mg/kg 
realimentado e não realimentado e grupos tratados com 60mg/kg de EFBe 
realimentado e não realimentado. Observou-se que o GNR apresentou um ganho de 
peso (61,4±3,3g = +20%) enquanto que o GR apresentou perda (–22,1±2,1g = –8%). 
Os animais realimentados e tratados com o EFBe apresentaram um aumento 
significativo de peso (S, 82%; 10mg/kg, 97%; 30mg/kg, 100% e 60mg/kg, 135%) e 
menor sobre o comprimento (focinho-cauda) (S, –23%; 10mg/kg, 0%; 30mg/kg, 0% e 
60mg/kg, +9%) quando comparados ao GNR. Os animais mantidos em restrição 
apresentaram ganho de peso e no comprimento menor que o GNR (peso - S, –82%; 
10mg/kg, –44%; 30mg/kg, –44% e 60mg/kg, 23% e comprimento – S, -52%; 10mg/kg, 
-19%; 30mg/kg, -19% e 60mg/kg, +10%). A análise hematológica e bioquímica dos 
grupos indicou que: não houveram alterações significativas no hematócrito e no 
número de hemáceas, sendo observadas reduções significativas na hemoglobina nos 
animais restritos/restritos. Os animais restritos/realimentados apresentaram valores 
semelhantes aos ad libitum. Na glicemia, verificou-se que os animais restritos/restritos 
(salina) apresentaram um aumento significativo (170±10mg/dL, 26% maior que o valor 
máximo de normalidade), enquanto que os outros grupos (restritos/realimentados ou 
restritos/restritos) apresentaram valores dentro da normalidade (50-135mg/dL). Para 
observação da função renal, verificou-se a concentração de creatinina (normal em 
todos os grupos), e uréia que apresentou valores elevados (~50mg/dL) em todos os 
grupos (inclusive o GNR). As concentrações de cálcio, potássio e sódio não 
apresentaram alterações significativas. Para análise da função hepática verificou-se a 
concentração de transaminase glutâmico pirúvica (TGP), a qual apresentou valores 
abaixo (20-40U/L) daqueles indicados na literatura (71±20U/L). Conclusão: Os 
resultados observados indicam que o EFBe, nas doses e via de administração 
utilizados apresentaram baixo nível de toxicidade promovendo uma melhora 
significativa em parâmetros como ganho de peso e crescimento  
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AVALIAÇÃO FARMACOLÓGICA DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DE Periandra 
dulcis MART. EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO 
Tabach, R.1; De Santi, D.1 - 1UNIFESP - EPM - Psicobiologia 
Introdução: A Periandra dulcis Mart Gillet,(alcaçuz) é utilizada popularmente para 
combater a tosse e a dispnéia para problemas hepáticos ("males do fígado"), para 
aliviar as náuseas e como laxante, além de ser considerada um excelente diurético. 
Entre as várias indicações populares, existem também algumas referências a respeito 
de seu uso como sedativo. O objetivo deste estudo foi traçar um perfil farmacológico 
do extrato da Periandra dulcis Mart Gillet., bem como avaliar o seu possível efeito 
sedativo/ansiolítico.  
Métodos: O extrato seco das folhas foi obtido de uma solução hidroetanólica 50%, 
extraído à vácuo e posteriormente liofilizado. Foram utilizados camundongos Suíços 
machos (30 a 50g / 3 meses de idade) e ratos Wistar machos (250 a 400g / 3 meses 
de idade) provenientes do biotério do Departamento de Psicobiologia, e mantidos com 
ciclo claro/escuro de 12h e água e comida ad libitum. Foram realizados os seguintes 
testes: “Screening” farmacológico inicial (1,10 e 100mg/kg. - ip; 10, 100 e 1000mg/kg, 
oral, além dos respectivos controles); ambulação (controle e periandra 50 e 100mg/kg, 
ip); medida da coordenação motora – “rota-rod” (controle e periandra 50 e 100mg/kg, 
ip) e Labirinto em Cruz Elevado – LCE (diazepam (dzp)= 2mg/kg; controle; periandra 
50 e 100mg/kg, ip).  
Resultados: Os dados obtidos no “screening” inicial mostraram que os animais, em 
todas as doses utilizadas, permaneceram mais tempo em canto de gaiola e 
apresentaram uma redução da atividade locomotora. Não foi registrada nenhuma 
morte dos animais ou qualquer outro sinal de toxicidade. No teste de ambulação, 
houve uma diminuição na locomoção dos animais (cont= 3864±444; 50mg/kg = 
2571±669* e 100mg/kg =1507±518*, * p≤ 0,05); não foi detectada nenhuma alteração 
(p>0,05) na coordenação motora dos animais avaliada através do “rota rod” (cont.= 
52,1±18,7 seg; 50mg/kg = 60±0 seg e 100mg/kg = 51,6±18,84 seg). No LCE não 
houve alteração significativa no tempo de permanência nos braços abertos (cont. = 
68,9±9,7 seg; periandra 50mg/kg = 47,2±6,2 seg; periandra 100mg/kg = 70,6±9,1 seg; 
dzp = 129,2±31,7* min, * p≤ 0,05 em relação ao controle) ou fechados (cont.= 
208,9±23,1 seg; periandra 50mg/kg = 225,7±9,5 seg; periandra 100mg/kg = 190±14 
seg; dzp = 151,2±30,1) ou no número de entradas em cada braço (braços abertos - 
cont.= 5,3±0,8; periandra 50mg/kg = 4,4±0,3; periandra 100mg/kg = 5,2±0,5; dzp = 
7±1,2 ; braços fechados – cont. = 7,7±0,9; periandra 50mg/kg = 7,9±0,8; periandra 
100mg/kg = 5,6±0,5 e dzp = 4,1±09*, *p≤0,05 em relação ao controle).  
Discussão: A Periandra dulcis apresentou, além de baixa toxicidade, um possível 
efeito sedativo. Em relação ao efeito ansiolítico, os resultados obtidos no LCE 
revelaram que, na dose mais elevada (100mg/kg), houve uma ligeira redução do 
número de entradas nos braços fechados, embora sem significância estatística. 
Nossos resultados sugerem um efeito sedativo desta planta, que precisa ser melhor 
avaliado.  
Agradecimento: Profº Dr. E. A. Carlini 
 Apoio Financeiro: AFIP/CEBRID  
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ANTITUMORAL EVALUATION OF A NOVEL CASEARIN ISOLATED FROM 
Casearia sylvestris 
Ferreira, P. M.1; Costa, P. M.1; Costa, A. M.1; Cavalheiro, J. A.2; Bolzani, V.3; Costa-
Lotufo, L. V.1; Moraes, M. O.1; Alves, A. P. N. N.4; Pessoa, C.1 - 1UFC - Fisiologia e 
Farmacologia; 2UNESP - IQ - Araraquara - Química Orgânica; 3UNESP - IQ - 
Araraquara - NuBBe / Quim. Orgânica; 4UFC - Clínica Odontológica 
Introduction: Casearia sylvestris (Flacourtiaceae) is a plant commonly used in 
Brazilian popular medicine as an antiseptic, cicatrizant, anti-inflammatory, and anti-
ulcer. The aim of the present study was to evaluate the antitumoral activity of a new 
casearin – Casearin U - isolated from the leaves of C. sylvestris. Methodology 
Sarcoma 180 ascites tumor cells (2 x 106cell/mL) were implanted subcutaneously into 
the left hind groin of male Swiss mice weighing 22-25 g. At the following day, they were 
divided into six groups (10 animals/group) and treated continuously for 8 days as 
follows (mg/kg/day): casearin 10 and 25 i.p.; casearin 25 oral; 5-FU 25 i.p. and DMSO 
4% oral and i.p. All animals were kept in ventilated cages under standard conditions of 
light (12-h light-dark cycle) and temperature, with free access to food and water and 
daily observed for signs of toxicity. On day 9th, mice were sacrificed by cervical 
dislocation. Tumors, livers, spleens, stomachs and kidneys were dissected out, 
weighed, preserved in 10% formaldehyde, processed and examined for morphological 
changes. Results and Discussion: Neither mortality nor morbidity was recorded 
during the whole experiment. A significant reduction of tumor weight (90.01±2.90%) 
was observed only at dose of casearin 25mg/kg/day i.p. (0.21±0.06g) in comparison to 
vehicle (2.30±0.17g) (P<0.001), while none of other doses was capable to interfere in 
tumor growth. There were no statistic differences in relative liver, stomachs and 
kidneys weights despite the spleen (with down immunomodulation aspect) and body 
weight have shown significant decrease in casearin 25mg/kg i.p. and 5-FU-treated 
groups (P<0.01). In previous investigations, bioassay-guided fractionations of C. 
sylvestris leaves revealed new clerodane diterpens with good antitumoral related-
activities. The histological studies showed similar liver (Kupffer cell hyperplasia, 
centrolobular venous congestion, microvesicular steatosis, and sinusoidal 
hemorrhage), kidney (glomerular and tubular hemorrhage) and spleen effects in treated 
and untreated groups, though microvesicular steatosis, Kupffer cell hyperplasia and 
glomerular and tubular hemorrhage were more intense in casearin 25mg/kg i.p and 5-
FU-treated groups but the general structure has been essentially preserved. These 
findings emphasize the potentiality of this casearin as a new compound with 
antitumoral properties and low toxicity. Supported by: CNPq, FUNCAP and FAPESP.  
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EFEITO DE FRAÇÕES DA Cuphea carthagenensis (JACQ.) J. F. Macbr. NA 
TRANSMISSÃO SIMPÁTICA DO DUCTO DEFERENTE DE RATO 
Lima-Landman, M. T. R.1; Tanae, M. M.1; Souccar, C.1; De Lima, T. C. M.2; Lapa, A. J.1 
- 1UNIFESP - EPM - Farmacologia; 2UFSC - Farmacologia 
Introdução: Em trabalhos anteriores foi mostrado que o extrato aquoso e frações 
semi-purificadas da Cuphea carthagenensis reverteram o bloqueio neuromuscular 
produzido pela d-tubocurarina e retardaram o bloqueio irreversível da α-bungarotoxina, 
dois antagonistas clássicos de receptores nicotínicos musculares. Porém, em 
homogenato de cérebro, ensaios de competição com citisina e α-bungarotoxina 
mostraram que a fração ativa semi-purificada da Cuphea não inibiu a interação com 
receptores nicotínicos α4β2 ou α7, respectivamente (Viel et al., XIII Fesbe, res.12.081, 
l998). Nova purificação da Cuphea em HPLC forneceu 3 outras frações ativas (F4, F5 
e F6) quimicamente semelhantes. A F5 foi identificada como a woodfruticosina, um 
tanino hidrolisável de massa molecular 1719. Este trabalho teve por objetivo avaliar o 
efeito destas frações na transmissão simpática e em receptores nicotínicos α3β4 das 
terminações nervosas do ducto deferente de rato. Métodos: A porção prostática do 
ducto deferente (DDR) foi submetida a estimulação elétrica de campo (5 ms, 0,1 Hz e 
50 V) e as contrações isométricas expressas em porcentagem da contração basal em 
condição controle. Após 60 minutos de estabilização, as frações foram incubadas em 
concentrações crescentes de 1 a 300 μg/mL. O efeito da fração mais ativa (F4) foi 
avaliado também na presença de 4-aminopiridina (4-AP 10-4 M) e no efeito produzido 
pelo previamente à incubação do DMPP (dimetilfenilpiperazina, 10-7 – 10-3 M) 
conhecido agonista α3β4. (CEP/EPM 031/04). Resultados : A incubação das frações 
F4, F5 e F6 (1 – 300 μg/mL) não potencializou a contração do DDR ao estímulo 
elétrico transmural. Ao contrário, nas maiores concentrações, a amplitude da 
contração foi gradualmente reduzida. O máximo de inibição foi obtido com a incubação 
de F4 (55,9±9,8 %, n=4). Comparativamente, a incubação cumulativa de DMPP (10-7 
to 10-5 M) reduziu a amplitude da contração do DDR a 49±5% (n=6); concentrações 
maiores aumentaram a linha de base e restabeleceram parcialmente a contração ao 
estímulo elétrico. A incubação prévia de F4 (10 e 30 μg/mL) não alterou o efeito 
bifásico do DMPP, mas a concentração maior de F4 (100 μg/mL) bloqueou a ação 
estimulante nicotínica responsável pela potencialização às maiores concentrações do 
agonista α3β4. A incubação prévia de 4-AP (10-4 M) bloqueou tanto o efeito inibidor da 
contração do DDR produzido pela adição de F4 como o produzido pela adição de 
DMPP. Discussão: A incubação das frações da Cuphea carthagenensis, relacionadas 
à woodfruticosina, principalmente a F4, bloqueou a contração do ducto deferente de 
rato ao estímulo transmural. O efeito inibidor da F4 foi bloqueado na presença de 4-
AP, indicando uma possível participação de canais de potássio de inativação rápida 
(IK,f) neste efeito. A F4 bloqueou também a estimulação do terminal nervoso produzida 
pelo DMPP, indicando provável ação em receptor nicotínico α3β4.  
 Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, FADA-UNIFESP  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE EXTRATOS BRUTOS DE 
Erythroxylum caatingae PLOWMAN E Erythroxylum subrotundum A. ST.-HIL. 
(ERYTHROXYLACEAE) 
Aguiar, J. S.1; Moura, S. L.1; Castro, M. C. A. B.1; Oliveira, S. L.2; Tavares, J. F.2; Silva, 
M. V.3; Silva, M. S.4; Silva, T. G.1; Nascimento, S. C.5 - 1UFPE - Antibióticos; 2UFPB - 
Tecnologia Farmacêutica; 3UFPB - Antibióticos; 4UFPB - LTF; 5UFPE - Antibióticos, 
Laboratório de Cancerologia Experimental 
Introdução: O gênero Erythroxylum é o mais importante da família Erythroxylaceae, 
apresentando cerca de 200 espécies que são distribuídas nas regiões tropicais da 
América, África e na ilha Madagascar. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade 
antitumoral dos extratos brutos de Erythroxylum caatingae e Erythroxylum 
subrotundum frente ao carcinoma de Erhlich. Métodos: A avaliação da atividade 
antitumoral foi realizada em camundongos albino suíço (Mus musculus), fêmeas, com 
idade aproximadamente de 60 dias e pesos de 30±5g, provenientes do Biotério do 
Departamento de Antibióticos - UFPE. Os animais foram mantidos à temperatura 
ambiente 24±2ºC sob o ciclo dia/noite natural (12h luz e 12h escuro), com água e 
alimento ad libitum durante o experimento. Células do tumor ascítico de carcinoma de 
Erhlich (suspensão de 5x106células/mL) foram inoculadas subcutaneamente na região 
axilar dos animais sadios previamente pesados e divididos em grupos experimentais 
com 7 animais cada. Após 24h do implante, foi iniciado o tratamento. Os grupos testes 
receberam, por via i.p., extratos metanólico do caule de E. caatingae (250mg/Kg) e 
metanólico das folhas de E. subrotundum (250mg/Kg) diluídos em cremofor e salina a 
0,9%, enquanto o grupo controle recebeu o veículo, por sete dias consecutivos. Após 
24h do término do tratamento, os animais foram pesados e eutanasiados. Os tumores 
foram dissecados, pesados e a inibição tumoral foi avaliada. Resultados: Os extratos 
metanólico do caule de E. caatingae e metanólico das folhas de E. subrotundum não 
apresentaram inibição tumoral frente ao carcinoma de Erhlich. Discussão: Os extratos 
brutos não apresentarem inibição tumoral, portanto faz-se necessário realizar outros 
testes com doses maiores, já que os animais não tiveram perda de peso no final dos 
experimentos, nem apresentaram outras reações, que comprometam o bem estar do 
animal. Apoio Financeiro: CNPq  
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EFEITO DA AYAHUASCA SOBRE A ATIVIDADE LOCOMOTORA DE 
CAMUNDONGOS EM CAIXA DE ATIVIDADE 
Souza, P. G.1; Wuo-Silva, R.2; Paula-Freire, L. I. G.3; Frussa-Filho, R.4; Marinho, E. A. 
V.5 - 1UBC - Ciências da Saúde; 2UBC - Fisiologia; 3UBC - Farmacologia; 4UNIFESP - 
EPM - Farmacologia; 5UBC / UNIFESP - EPM - Ciências da Saúde / Farmacologia 
Objetivos: A Ayahuasca é uma bebida utilizada em rituais de algumas tribos da 
Amazônia e em seitas como o Santo Daime e a União do Vegetal. É um chá elaborado 
a partir da decocção do cipó macerado de Banisteriopsis caapi junto com folhas de 
Psycotria viridis. O resultado é a bebida formada por uma mistura de compostos como 
β-carbolinas, alcalóides da B. caapi, que são inibidores da MAO e DMT 
(dimetiltriptamina), encontrada na P. viridis, que uma vez absorvida, irá interagir com 
os receptores 5HT2 no SNC, produzindo efeitos psicoativos. Este trabalho avaliou o 
efeito da Ayahuasca sobre a atividade locomotora de camundongos na caixa monitora 
de atividade. Métodos e Resultados: A bebida foi concedida por integrantes da seita 
do Santo Daime, sendo o chá seco por liofilização. Para o procedimento experimental, 
foram utilizados camundongos Swiss (30-40g), machos provenientes do biotério da 
UNIFESP. Foram formados grupos (N=8) que receberam salina ou diferentes doses 
da Ayahuasca (25 e 100mg/kg). Os animais foram habituados por 2 dias consecutivos 
durante 1 hora na caixa de atividade, recebendo imediatamente antes, salina ip. No 
terceiro dia um grupo recebeu salina, outro ayahuasca 25 mg/kg e outro ayahuasca 
100 mg/kg e então colocados na caixa de atividade, onde foi quantificada a ambulação 
e o número de levantamentos realizados pelos animais pelo período de 1 hora, sendo 
monitorados de 5 em 5 minutos. Após este período os dados foram analisados 
estatisticamente por ANOVA seguido por teste de Tukey. Verificou-se que os animais 
tratados com Ayahuasca 25 mg/kg apresentaram uma redução na ambulação 
(3487±413), porém não significativa (p>0,05) quando comparada aos animais do 
grupo salina (4724±456). Já os animais tratados com Ayahuasca 100 mg/kg 
apresentaram uma redução significativa (1708±449) quando comparados ao grupo 
salina (p<0,05). Com relação à freqüência de levantar, ambos os grupos tratados com 
Ayahuasca 25 e 100 mg/kg apresentaram redução significativa (66±12 e 14±6 
respectivamente) quando comparados ao grupo salina (205±38) (p<0,05). Conclusão: 
Os resultados obtidos indicam que o chá de Ayahuasca apresenta efeito depressor 
sobre a atividade motora de camundongos testados em caixa de atividade.  
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ANTILEUKEMIA EFFECTS OF KAURENOIC ACID FROM THE OLEORESIN OF 
Copaifera langsdorffii DESF. (LEGUMINOSAE) 
Cavalcanti, B. C.1; Costa-Lotufo, L. V.1; Rao, V. S.1; Moraes, M. O.1; Silveira, E. R.2; 
Pessoa, C.1 - 1UFC - Fisiologia e Farmacologia; 2UFC - Química 
Introduction: The oleoresin, locally known as “copaiba oil” is a reputed folk in its 
natural form for the treatment of sore throat, hasten ulcer and wound healing. 
Kaurenoic acid (KA) is known to exhibit interesting biological activities, including 
cytotoxic activity to tumor cell lines. Objective: The present study was undertaken to 
provide a basic set of data on the cytotoxicity of KA isolated from the copaiba oil 
against human promyelocytic leukemia cell line HL60. The cytotoxicity of KA on human 
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was also evaluated. Methods: HL60 cells 
and PBMC were isolated from heparanized blood from healthy donors by Histopaque-
1077. The cytotoxic potential of KA on cells was assessed by MTT assay after 72 h of 
exposure with KA (0.39 to 25 μg/mL). Drug effect was quantified as the percentage of 
control absorbance of reduced dye at 595 nm. To further study the inhibition of 
proliferation of HL60 cells, we examined the incorporation of the nucleotide BrdU by 
direct peroxidase immunocytochemistry in treated and untreated cells and the 
morphological features (apoptosis and necrosis) of treated cells was investigated using 
acridine orange/ ethidium bromide staining for fluorescent microscopy. Evaluation of 
BrdU positivity was performed by light microscopy. Doxorubicin (0.3 µg/mL) served as 
positive control. For BrdU assay and morphological examination, HL60 cells were 
incubated with KA (5, 10, 30 or 60 µg/mL) for 24 h. Also, we examined the inhibitory 
effect of KA on human topoisomerase I. For DNA relaxation assay, purified human 
topoisomerase I (TopoGEN) was incubated with KA (10 or 30 μg/mL) in the presence 
of supercoiled (Form I) plasmid DNA (250 or 500 ng), and the products were subjected 
to electrophoresis to separate closed and open circular DNA. Results: KA exhibited a 
moderate cytotoxic effect against HL60 cells (IC50 9.1 µg/mL) and PBMC (IC50 12.6 
µg/mL). KA inhibited BrdU incorporation by 12%, 38% and 73% at the concentrations 
of 5, 10 and 30 μg/mL, respectively. Doxorubicin, used as positive control, inhibited 40 
%. After KA treatment of HL-60, a significant increasing number of apoptotic cells were 
observed for all concentrations tested and necrotic cells appear only at 30 and 60 
µg/mL. The results of DNA relaxation assay showed that KA inhibited the relaxation of 
DNA at both concentrations studied. To investigate the interaction of KA occurred with 
topo I or with DNA, DNA concentration was increased in the reaction mixture, and the 
recovery of the topo I activity was observed. Discussion: KA seems to be not selective 
to HL60 cells and PBMC. KA induced apoptosis and was able to inhibit DNA synthesis 
(BrdU) of HL60 cells. However, DNA synthesis can be altered by several processes 
such as by altering the topology of DNA. Topoisomerases play a critical cellular role by 
altering the topology of DNA, and seems to be involved in proliferative processes. Our 
results suggest that DNA intercalating or interact with the DNA was involved in KA 
activity. Supported by: CNPq, FUNCAP, FINEP and Claude Bernard Institute  
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EFEITO DO TRATAMENTO COM EXTRATO HIDROALCOOLICO DA CASCA DA 
Combretum leprosum EM RATOS DIABÉTICOS 
Santos, T. L.1; Veras, A. B.1; Sousa, L. G.1; Carvalho, I. L. N. F.1; Silva, J. D. P.2; Silva, 
L. L.2; Assis, R. C. de3; Galvao, S. M. P.2; Nunes, P. H. M.1; Martins, M. C. C.1 - 1UFPI - 
Biofísica e Fisiologia; 2UFPI - Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais; 3UFPI - 
Bioquímica e Farmacologia 
Introdução: O diabetes mellitus está associado a um estado de estresse oxidativo 
tecidual e sistêmico. Combretum leprosum possui flavonóides e triterpenos (Facundo, 
Phytochem 32(2): 411-415,1993). Este estudo avaliou os efeitos do tratamento de 
ratos diabéticos com extrato hidroalcoólico de Combretum leprosum (ECL).  
Métodos: Ratos Wistar machos com peso entre 220 e 270 g (8 a 10 animais/grupo) 
foram tratados (v.o.) durante 30 dias, a partir do 5º dia após indução de diabetes com 
estreptozocina (40 mg/kg i.v. em tampão citrato pH 4,5), com ECL 250 e 500 mg/kg ou 
veículo (água destilada) nos animais dos grupos controle diabético (D) e controle 
normal (C). No 30º dia, após jejum de 12 horas, foram obtidas amostras de sangue 
para dosagens bioquímicas e foram retirados e pesados fígado, rins e coração. 
Parâmetros como ingestão de água e ração, volume urinário e peso corporal também 
foram observados ao longo do tratamento.  
Resultados: Não houve diferenças significativas em relação à glicemia dos grupos 
antes da indução de diabetes (C: 104,2±5,62; ECL250: 105,20±11,13; ECL500: 
102,18±16,36 e D: 100,00±10,32; mg/dL) ou entre os grupos diabéticos 5 dias após a 
indução (D: 288,71±43,77, ECL250: 267,5±26,0 e ECL500: 272,56±33,43 mg/dL). 
Comparado com o grupo C, no grupo D houve aumento significativo (p<0,05) da 
ingestão de água de 49,62±28,09 para 119,3±32,48 mL/24h, do consumo de ração de 
20,40±3,08 para 29,66±6,00 g/24h, da diurese de 11,81±5,74 para 74,69±14,06 
mL/24h e do peso relativo do fígado de 2,78±0,1 para 3,67±0,23 g/100g. O grupo C 
mostrou ganho significativo de peso ao longo de todo o período (peso inicial = 226,8 
±6,06 g; final = 309,1±5,4 g, p<0,05). Quando comparado com o grupo D, o tratamento 
com ECL 250 e 500 mg/kg não modificou o peso corporal final (199,31±11,62 e 
199,17±7,40 vs. 207,81±12,55 g), consumo de ração (32,9±10,23 e 40,48±20,82 
g/24h) e peso relativo do fígado (4,51±0,52 e 4,45± 0,33 g/100g), mas produziu 
aumento da diurese (45,89±14,34 e 47,11±16,01 vs. 74,69±14,06 mg/24h, p<0,05) e 
redução da ingestão de água (88,57±35,76 e 89,80±28,28 vs. 119,3±32,48 mL/24h, 
p<0,05). O peso relativo dos rins foi maior nos grupos D, ECL 250 e 500 em relação 
ao C (1,03±0,08; 0,97±0,05 e 0,96±0,05 vs. 0,62±0,03 g/100g; p<0,005). Embora o 
tratamento durante 30 dias com ECL 250 mg/kg, mas não com ECL500, tenha 
reduzido a glicemia em relação ao grupo D (211,83±27,22 e 308,56±55,72 vs. 
403,29±26,69 mg/dL no grupo D), tal tendência hipoglicemiante não apresentou 
significância estatística se comparada à glicemia do grupo ECL250 antes e após o 
tratamento. Não houve diferença entre os níveis plasmáticos de triglicerídeos, 
colesterol total e HDL entre os grupos C, D, ECL250 e ECL500, mas os valores de 
LDL foram reduzidos (p<0,05) no grupo ECL500 (92,86±15,91) em relação ao grupo C 
(147,79±19,69).  
Discussão: O extrato hidroalcoólico de Combretum leprosum parece não melhorar os 
sintomas de diabetes induzido por estreptozocina. Entretanto, estudos adicionais 
avaliando também os efeitos do ECL sobre a peroxidação lipídica e alterações 
histológicas em órgãos como fígado, rins e coração estão em andamento.  
 Apoio financeiro: UFPI  



09.150 
AVALIAÇÃO DA Cuphea carthagenensis EM MODELO DE DEPRESSÃO E NA 
CAPTAÇÃO DE MONOAMINAS 
Neves, S. M. B.1; Vieira, C. B.2; Parisoto, R. E.3; De Lima, T. C. M.3; Souccar, C.1; 
Lapa, A. J.1; Lima-Landman, M. T. R.1 - 1UNIFESP - EPM - Farmacologia; 2CBA - 
Farmacologia e Toxicologia de Medicamentos; 3UFSC - Farmacologia 
Introdução: Atualmente as drogas efetivas utilizadas clinicamente no tratamento dos 
transtornos de origem afetiva influenciam, direta ou indiretamente, o sistema 
monoaminérgico cerebral. A Cuphea carthagenensis é uma planta pertencente à 
família das litráceas, conhecida como erva de sangue, cuféa ou sete-sangrias. 
Estudos anteriores mostraram que camundongos tratados com extrato aquoso (EA) da 
Cuphea apresentam efeito do tipo ansiolítico e aumento nos processos de 
aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da Cuphea no modelo 
de depressão em camundongos e de frações dela isoladas na captação de [3H] 5-HT e 
[3H] Noradrenalina por sinaptossomas de hipocampo e córtex de rato. Métodos: 
Camundongos adultos tratados com o EA da C. carthagenensis (125 – 500 mg/kg, 
p.o., 1 hora) ou com Imipramina (15mg/kg, 30 min.) foram submetidos ao teste de 
suspensão pela cauda. Ratos adultos fêmeas foram decapitados sob anestesia etérea, 
o hipocampo e córtex foram dissecados, homogeneizados em sacarose (0,32M) 5% 
p/v, centrifugados a 1.000 g/10 min e a 4.000 g/15 min, obtendo-se a fração 
sinaptossomal que foi ressuspensa em sacarose (0,27M). Amostras de sinaptossomas 
em tampão Krebs a 37oC foram incubadas, em duplicata, na presença de F4 ou F5 
(0.1 μg – 100 μgm/L), 10 min antes da adição de 4 nM de [3H] 5-HT (102 μCi/ml) ou 25 
nM de [3H] Noradrenalina (36 μCi/ml). A incorporação de [3H] 5-HT ou de [3H] 
Noradrenalina foi interrompida após 3 min e 6 min, respectivamente, com solução de 
Krebs gelada e filtração a vácuo. A radioatividade remanescente no filtro foi lida em 
cintilador β. O efeito das frações na captação foi expresso em percentagem da 
captação total da amostra, descontando-se a captação inespecífica determinada na 
presença de imipramina 75 μM ou de desipramina 50 μM. (CEP/EPM 031/04). 
Resultados: No teste de suspensão pela cauda foi possível observar uma redução do 
tempo de imobilidade na menor dose usada (125 mg/kg), similar à da droga padrão, 
imipramina (15 mg/kg, i.p.) e sugerindo uma atividade do tipo antidepressiva. Em 
condições controle, a captação de [3H] Noradrenalina na presença da fração F4 nas 
doses de 0.3, 1.0 e 3.0 μg/mL foi 116.4±4.26%, 116.3±3.75%, 111.9±3.67% em 
relação ao controle (28271±193.0 dpm /mg de proteína, n=3). Na presença da Fração 
F5 (0.3, 1.0 e 3.0 μg/mL), a captação de [3H] Noradrenalina foi 116.7±0.89%, 
116.3±1.31%, 99.3±3.0% em relação ao controle (30511±234.0 dpm/mg de proteína, 
n=3). A captação de [3H] 5-HT utilizando a fração F4 nas concentrações de 1, 10 e 100 
μg/mL foi 114.0±4.14%, 155.3±1.33%,143±1.15% maior que o controle (2638±54.00 
dpm/mg de proteína n=3). A captação [3H] 5-HT na presença da F5 (1, 10 e 100 
μg/mL) foi 134.0±5.70%, 126.3±9.14%,130.6±4.22% (C = 4498±136.5 dpm/mg de 
proteína, n=3). A CI50 da desipramina, controle positivo do ensaio, foi 0,15 μM (LC = 
0,2 µM – 0,8 µM) e a da imipramina 0,8 μM (LC = 0,3 µM – 1 µM). Discussão: Os 
resultados sugerem que além da atividade ansiolítica, o EA da Cuphea 
Carthagenensis apresenta atividade do tipo antidepressiva. No entanto, as frações F4 
e F5 potenciaram a captação de [3H] Noradrenalina e [3H] 5-HT diferentemente dos 
antidepressivos clássicos, provavelmente não relacionado com esta atividade. 
Portanto, os mecanismos de ação responsáveis pelas ações detectadas necessitam 
investigação mais específica. Apoio Financeiro: FAPESP, CNPq, CBA, FADA-
Unifesp  



09.151 
EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM FARINHA DE LINHAÇA SOBRE O PERFIL 
LIPÍDICO E O PESO CORPORAL EM RATOS WISTAR 
Molena-Fernandes, C. A.1; Schmidt, G.2; Oliveira, H. G.1; Dantas, J. A.2; Caparroz-
Assef, S. M.2; Bersani-Amado, C. A.2; Cuman, R. K. N.2 - 1CESUMAR - Educação 
Física; 2UEM - Farmácia e Farmacologia 
Introdução: A farinha de linhaça (FL) é um alimento funcional, rica em ácidos graxos 
poliinsaturados do tipo ômega 3. Sua utilização em pacientes portadores de doenças 
cardiovasculares e diabetes pode ter considerável efeito sobre a composição corporal 
e alterações lipídicas nestes indivíduos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
suplementação com FL sobre o perfil lipídico e sobre a evolução do peso corporal de 
ratos Wistar saudáveis em fase de crescimento. Métodos e Resultados: Os animais 
receberam ração balanceada NUVILAB e o grupo tratado (GT) recebeu, diariamente, 
durante 35 dias suplementação com Farinha Integral de Linhaça Marrom LINO LIVE®, 
(Farinhas Integrais CISBRA Ltda., Panambi-RS). Os animais foram suplementados 
com FL por via intragástrica (0,40g/Kg) dissolvida em carboximetilcelulose (CMC) a 
0,05%. O grupo Controle (GC) recebeu diariamente CMC + salina 0,9%. A evolução 
do peso corporal dos animais foi realizada a cada dois dias. No 36° dia os animais 
foram sacrificados e amostras de sangue foram coletadas para determinação do 
colesterol, colesterol–HDL e triglicérides. Os resultados foram expressos como 
média±erro padrão da média e analisados estatisticamente através do Teste ‘t’ de 
Student (p<0,05). Os dados foram também avaliados qualitativamente através do delta 
percentual (Δ%) para verificar em termos percentuais a diferença entre o peso final e 
inicial para cada grupo. Os resultados obtidos indicam que animais suplementados 
com a farinha de linhaça apresentam uma redução significativa do peso corporal 
quando comparado aos do grupo Controle (GT: 279,7±11,24 g; n=6; GC: 333,8±6,38g; 
n=10). Em termos percentuais, os animais do grupo controle apresentaram um ganho 
de peso de 63,62%, enquanto que os animais tratados com a farinha de linhaça 
apresentaram aumento no peso corporal consideravelmente menor (33,5%). No perfil 
lipídico dos animais foi observado: Colesterol: GT: 79,1±3; GC: 77,3±2,8 ; HDL-
colesterol: GT: 35,0±0,5 mg/dL; GC:27,4±1,2 mg/dL; Triglicerídeos: GT: 83,6±2,9 
mg/dL; GC: 69,1±0,01 mg/dL). Conclusão: Os resultados obtidos indicam que a 
suplementação com a Farinha de Linhaça tem efeito significativo sobre o perfil lipídico 
e na redução do peso corporal de ratos, sugerindo efeito benéfico, sobre dislipidemias 
e obesidade. Apoio Financeiro: CAPES/PROAP; FADEC  



09.152 
VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA Verbena minutiflora 
(GERVÃOSINHO) EM MODELOS DE DOR INDUZIDA QUIMICAMENTE EM 
CAMUNDONGOS. 
Gomes, F.1; Schlemper, V.2 - 1UNIPLAC - Ciências Biológicas e da Saúde; 2UDESC - 
CAV - MorfoFisiologia 
Objetivo: A V. minutiflora (Verbenaceae) é um arbusto de ocorrência natural nos 
campos do Planalto Serrano Catarinense. É comum sua utilização como planta 
medicinal para o tratamento de afecções hepáticas e biliares, contra parasitos 
intestinais, febres, dores de origem reumática e bronquite. Não existem citações 
científicas a respeito da atividade biológica desta planta. O objetivo do presente 
trabalho é confirmar informações etnofarmacológicas e verificar possíveis efeitos 
biológicos tais como atividade analgésica e antiedematogênica do extrato bruto da V. 
minutiflora (EVM). Métodos: Camundongos suíços albinos (25-30 g) foram tratados 
com EVM 1 a 10 mg/kg, i.p. 30 min e 3 a 100 mg/kg v.o. 1 h antes dos experimentos e 
receberam uma injeção de uma solução diluída de ac. acético (0,6%) pela via i.p e 
observado o número de contorções abdominais. Foram também submetidos ao teste 
da formalina no qual os animais foram tratados com EVM (0,1 a 100 mg/kg, i.p.e 500 
mg/kg v.o. 1 h antes) e receberam uma solução de formalina a 2,5% na pata 
esquerda. Foi observado tempo que o animal permaneceu lambendo a pata injetada 
com formalina e o edema induzido pelo irritante através da pesagem das patas em 
balança analítica. Resultados: O tratamento dos animais com EVM causou inibição 
dose-dependente da dor induzida pelo ac. acético tanto pela via i.p. como v.o. As CI50s 
obtidas foram de 3,45 (2,41-4,77) mg/kg e 37,38 (25,08-55,71) mg/kg. As inibições 
máximas foram de 91,46±3,27% e 52,10±10,23 %. No teste da formalina o EVM 
também inibiu de forma dose-dependente a dor química somente na segunda fase do 
teste com CI50 de 17,66 (4,94-66,19) mg/kg e inibição de 72,42±10,23%. Nas doses 
testadas não houve interferência no edema final causado pela formalina. Discussão: 
Estes resultados sugerem que o EVM possui atividade farmacológica analgésica não 
específica em modelos básicos de dor e inflamação e poderia ser utilizado como 
potencial fitoterápico para dores de origem periférica. Apoio Financeiro: UNIPLAC 
(bolsas do artigo 170) e CAV-UDESC(PROBIC)  



09.153 
EFEITO ANTIESPASMÓDICO DO EXTRATO BRUTO DA Gochnatia polymorpha 
(CAMBARÁ) SOBRE DIFERENTES AGONISTAS CONTRACTURANTES NO ÍLEO 
ISOLADO DE COBAIA 
Schlemper, V.1; Marchinichen, D. R.1 - 1UDESC - CAV - MorfoFisiologia 
Introdução e objetivos: A Gochnatia polymorpha é uma planta medicinal arbórea, 
nativa das regiões Sudeste e Sul do Brasil. Na cultura popular, esta planta é utilizada 
empiricamente como expectorante e emoliente. Estudos anteriores indicaram que 
diferentes frações e extratos da folha possuem ação antiinflamatória, e em triagem 
preliminar o extrato bruto da G. Polymorpha possui ação analgésica. O presente 
estudo tem como objetivo analisar um possível efeito antiespasmódico do extrato bruto 
da G. Polymorpha (EBGP) contra diferentes agonistas contracturantes em músculo 
liso isolado de cobaia. Métodos: Cobaias albinas (300-400g) foram sacrificadas e os 
intestinos dissecados (15-20 mm, obtidos a 15 cm da junção íleo-cecal). As 
preparações foram fixadas em cubas de vidro de 10 mL de capacidade contendo 
solução Kreb’s Henseleit, pH 7,2-7,4, aquecida a 37oC, aeradas constantemente com 
ar ambiente. As preparações de íleo foram montadas para registro de contrações 
isotônicas em quimógrafos sob carga basal de 1g e ampliação de 6 vezes em cilindro 
esfumaçado. Decorrido o período de 45 min de tempo de equilíbrio, foram construídas 
curvas concentração-resposta contráteis para a acetilcolina (ACh 10 nM a 1mM), 
serotonina (5-HT 0,1 μM a 1mM), histamina (HIS 0,01 nM a 1mM) na presença ou na 
ausência de concentrações crescentes de EBGP (100 a 900 μg/mL) incubadas às 
preparações 20 min antes. Resultados: A incubação prévia às preparações de EBGP 
determinou inibição concentração-dependente das contrações induzidas pela ACh 
(CI50 de cerca de 247 µg/mL e IM ≅ 53,1%), pela histamina (CI50 de 818 µg/mL e IM ≅ 
62,62 %) e pela 5-HT (IC50 = 450 µg/mL e IM ≅ 65,82 %), com perfil de inibição do tipo 
não-competitivo contra os três agonistas testados até o momento. Conclusão: Estes 
resultados sugerem que o extrato bruto da G. polymorpha apresenta atividade anti-
espasmódica inespecífica e não-competitiva contra diferentes agonistas 
contracturantes em preparações de íleo isolado de cobaia. Apoio Financeiro: CAV-
UDESC  



09.154 
STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS OF NORLAPACHOL AND ITS 
NITROGEN DERIVATIVES WITH SPASMOLYTIC ACTIVITY 
Martins, I. R. R.1; Cavalcante, F. de A.2; Monteiro, F. S.3; Camara, C. A.4; Barbosa, T. 
P.1; Pinto, A. C.5; Vargas, M. D.6; Silva, B. A. da7 - 1UFPB - LTF; 2UFAL / UFPB - ICBS 
/ LTF; 3UFAL - LTF; 4UFRRJ - DQ; 5UFRJ - IQ; 6UFF - IQ; 7UFPB - DCF e LTF 
Introduction: norlapachol (I) is a synthetic naphthoquinone derivative of lapachol, 
which is isolated of many Tabebuia spp. Researches show that others natural 
nathtoquinones derivative of lapachol presents spasmolytic activity on guinea-pig ileum 
smooth muscle (CAVALCANTE et al., Braz. J. Pharmacog., 000, 2007). Therefore, we 
decided to study the structure-activity relationships among (I) and its cyclic- [(±)-cis-3-
methoxy-4-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-benzo[g]quinoline-5,10-dione 
(II)] and acyclic- [2-(2,2-dimethoxy-ethylamino)-3-(2-methyl-propenyl)-
[1,4]naphthoquinone (III) and 2-(butylamino)-3-(2-methyl-propenyl)-
[1,4]naphthoquinone (IV)] nitrogen derivatives with spasmolytic activity. Methods: 
guinea-pig ileum was suspended in organ bath containing modified Krebs solution (pH 
7.4) at 37 °C, gassed with 95 % O2 and 5 % CO2 mixture and resting tension of 1 g. 
Isotonic contractions induced by histamine or acethylcholine (1 µM) were recorded on a 
smoked drums trough levers coupled to kymographs. All compounds tested were 
incubated for 15 min period. Relative potencies were determined by non-linear 
regression comparing the IC50 values using non-paired Student’s t test. Differences 
were considered significant when p < 0.05. Results: compound (I) and its cyclic 
derivative (II) did not inhibit phasic contractions induced by acetylcholine or histamine 
in guinea-pig ileum (n = 3). However, compounds (III) and (IV) which presented 
nitrogen atom in the opened chain aliphatic group, inhibited (n = 3) these contractions 
induced both acetylcholine (IC50 = 3.6±0.7 and 5.2±0.2 x 10-5 M, respectively) and 
histamine (IC50 = 3.3±0.3 and 5.6±0.4 x 10-5 M, respectively), in a concentration-
dependent and equipotent manner. Discussion: the synthesis of new acyclic nitrogen 
derivatives of norlapachol (I), substituting OH for amino group, resulted in a higher 
spasmolytic activity of these new derivatives with regard to its precursor norlapachol. 
Differently of the oxygen derivatives of the norlapachol, the spasmolytic effect only was 
observed with the nitrogen derivatives with side chain opened. Supported by: 
PIBIC/CNPq, CAPES, LTF/UFPB  



09.155 
ANTIINFLAMMATORY ACTIVITY OF AQUEOUS EXTRACT OF THE HERB 
Phyllanthus niruri (PN) IN DIFFERENT EXPERIMENTAL MODELS OF 
INFLAMMATION IN RODENTS 
Florenzano, J.1; Yshii, L. M.1; Soares, L. A. L.2; Souza, T. P.2; Pires, J. M.3; Miranda, S. 
S.1; Ekundi-Valentim, E.1; Barros, R. A. S.1; Teixeira, S. A.1; Muscara, M. N.1; Costa, S. 
K. P.1 - 1ICB - USP - Farmacologia; 2UFRN - Farmácia; 3UNIFESP - EPM - 
Psicobiologia 
Introduction: The plant Phyllanthus niruri (Pn), along with other herbs, are widely used 
in folk medicine to treat various diseases (Unander et al.; J. Ethnopharmacol, 1995; 
45:1-18). For instance, Pn may have a therapeutic potential to treat urolithiasis, since it 
was able to modify the shape and texture of calculi (Barros et al., Urol Res. 2006; Epub 
ahead of print). Moreover, Pn inhibited effects such as oxidative stress in the liver 
(Chatterjee and Sil, 2006; Indian J Biochem Biophys. 2006; 43:299-305). However, the 
possible analgesic and anti-inflammatory effects of this plant are unknown. In this 
present study, we have investigated the inflammatory and analgesic effects of Pn 
extract in response to different inflammogens in rodents. Methods: Both mice 
(C57BL/6 or Balb/C, 25-30 g) and Wistar rats (180 – 220 g) anaesthetized with uretane 
(25% m/v, 100 ml/10g body weight; i.p.) or xilazine and ketamine (20 and 80 mg/kg, 
i.p.), respectively, were used. Following 1 h intraperitoneal (i.p.) injection of Pn (30 – 
300 mg/kg), the dorsal skin was shaved and 125I-albumin (0.03MBq/0.1 ml) was 
injected via tail vein. Intradermal (i.d.) injection of test agents was made in a 
randomized way. After 30 min period accumulation, the injected skin was removed and 
the oedema formation was assessed by extravascular accumulation of 125I-albumin 
present in the skin in comparison to the plasma. In a separate set of animals, the anti-
oedematogenic and analgesic effects of Pn were evaluated in the carrageenan-induced 
paw oedema and on acetic acid-induced writhing in mice, respectively. 
Myeloperoxidase (MPO) activity assay was used as an index for neutrophil migration in 
the paw skin. Results are presented as mean±s.e.mean. Statistical analysis was by 
ANOVA + Bonferroni’s modified t-test. Results: Pn, at doses of 100 and 300 mg/kg 
(i.p., n= 6), evoked a significant reduction (*P<0.05) in compound 48/80-induced 
plasma extravasation in the cutaneous microvasculature of mice. Likewise, either the 
carrageenan (300 µg/paw)-induced paw oedema or neutrophil influx (increased MPO 
activity) in rats was markedly reduced by co-injection with Pn (*P<0.05). At a high dose 
of 300 mg/kg, Pn displayed antinociceptive activities on acetic acid-induced writhing, 
although this effect was not statistically significant. Conclusions: Our findings show 
that the plant extract of Phyllanthus niruri (Pn) possesses discrete analgesic activity in 
addition to potent anti-inflammatory effect, probably due to the presence of flavonoid 
compounds. However, the potential anti-inflammatory effect of this extract might vary 
between species. Acknowledgements: Barreto, M.A.A.G. provided technical help. 
Supported by: CNPq, CAPES and Fapesp  



09.156 
COMPARATIVE EFFECT OF THE SPASMOLYTIC ACTION OF SYNTHETIC 
DERIVATIVES OF LAPACHOL ON GUINEA-PIG ILEUM 
Cavalcante, F. de A.1; Monteiro, F. S.2; Martins, I. R. R.3; Travassos, R. A.3; Barbosa, 
T. P.3; Camara, C. A.4; Pinto, A. C.5; Vargas, M. D.6; Silva, B. A. da7 - 1UFAL / UFPB - 
ICBS / LTF; 2LTF - UFPB - DCF; 3UFPB - LTF; 4UFRPE - DQ; 5UFRJ - IQ - CT; 6UFF - 
IQ; 7UFPB - DCF e LTF 
Introduction: norlapachol, α-norlapachone, β-norlapachone and hydro-hydroxi-
norlapachol are synthetic naphthoquinones derivatives of lapachol, which have been 
isolated from species of Tabebuia (Bignoniaceae). Recently we demonstrated that 
these naphthoquinones showed spasmolytic activity on guinea-pig ileum, thus we 
decided to elucidate and compare its action mechanism on guinea-pig ileum.  
Methods: guinea-pig ileum was suspended in organ bath containing modified Krebs 
solution (pH 7.4) at 37 °C, gassed with 95 % O2 and 5 % CO2 mixture and resting 
tension of 1 g. Isometric contractions were registered through force transducer coupled 
to amplifier, which was connected to a microcomputer, and isotonic contractions were 
recorded on a smoked drums through levers coupled to kymographs. 
Results: based in fact that norlapachol, α-norlapachone, β-norlapachone and hydro-
hydroxi-norlapachol relaxed guinea-pig ileum pre-contracted with KCl, acetylcholine or 
histamine, we hypothesized that these naphthoquinones could inhibit calcium influx 
through voltage-gated calcium channels (CaV). This hypothesis was confirmed by the 
observation that norlapachol (pD’2 = 4.99 ± 0.61), α-norlapachone (pD’2 = 4.49 ± 0.02), 
β-norlapachone (pD’2 = 6.33 ± 0.16) and hydro-hydroxi-norlapachol (pD’2 = 4.53 ± 0.05) 
inhibited the CaCl2-induced contractions in depolarizing medium nominally without Ca2+ 
(n = 5). Analyzing the values of pD’2, can be verified that β-norlapachone was the most 
potent, whereas α-norlapachone and hydro-hydroxi-norlapachol were less potent. To 
evaluate what subtype of CaV was involved, we accessed the effects of β-norlapachone 
on S-(-)-Bay K8644-induced contractions, an agonist of L-type CaV. β-norlapachone 
relaxed (n = 5) the guinea-pig ileum pre-contracted with S-(-)-Bay K8644 (EC50 = 1.6 ± 
0.3 x 10-5 M), confirming the involvement of L-type CaV. On the other hand, the relaxing 
curve of α-norlapachone on guinea-pig ileum pre-contracted with carbachol (EC50 = 0.8 
± 0.1 x 10-5 M) was significantly displaced to right (EC50 = 3.4 ± 0.5 x 10-5 M) in the 
presence of CsCl 5 mM, a non-selective blocker of K+ channels.  
Discussion: the maintenance of tonic contractions in guinea-pig ileum depends mainly 
of Ca2+ influx through L-type CaV channels. According to results obtained the β-
norlapachone was the most potent among the naphthoquinones tested and its action 
mechanism seems to involve blockade of L-type CaV channels. Whereas the 
spasmolytic action mechanism of α-norlapachone, probably involves modulation of K+ 
channels that, indirectly, can inhibit the L-type CaV channels leading to spasmolytic 
effect. 
 Supported by: CAPES, PIBIC/CNPq, LTF/UFPB.  



09.157 
ANTI-OBESITY AND HYPOLIPEMIANT PROPERTIES OF Pereskia grandifolia 
HAWORTH IN MSG - OBESE RATS 
França, L. M.1; Abreu, A. P. A.1; Flister, K. F. T.1; Borges, A. C. R.1; Borges, M. O. da 
R.1; Paes, A. M. A.1 - 1UFMA - Ciências Fisiológicas 
INTRODUCTION: Pereskia grandifolia Haworth is a cactus popularly known as ora-
pro-nobis and its leaves are used in folk medicine as hypolipemiant and anti-anaemic. 
This work was carried out to examine the properties of hydroalcoholic extract (HAE) of 
P. grandifolia on fat accumulation and lipidic and glycaemic profiles of monosodium L-
glutamate (MSG) – induced obese rats. METHODS: Male MSG – obese rats (60 days 
old, 185.25 + 5.78g) were orally administered with HAE (0.5 g·kg -1, n = 05, HAE group) 
or saline (0.9% NaCl, 1 mL·kg-1, n = 05, CTR group) for 30 days, six times a week. 
Animals were weighed twice a week throughout the treatment and Lee Index was 
calculated at the first and the last days as a prediction of obesity. On 30th day, animals 
were anesthetized with ether, submitted to aortic puncture and taken blood samples to 
spectrophotometric determination of serum levels of glucose (GLC), triacylglycerols 
(TRI), total cholesterol (TCH), LDL – cholesterol (LDL-C) and HDL – cholesterol (HDL-
C). The periepididymal (PEP) and retroperitoneal (RET) fat pads were also removed, 
washed with saline and weighed as a reliable estimation of body fat. All results were 
expressed as mean + SEM and compared using Student´s t Test, p<0.05. RESULTS 
AND DISCUSSION: The 30 days treatment with HAE of P. grandifolia reduced both 
weight gain (HAE: 39,5 + 4,9g; CTR: 78,6 + 12,3g) and Lee Index (HAE: 325.7±1,6 
g1/3·cm-1; CTR: 338.4±2.9 g1/3·cm-1). PEP and RET fat accumulations were also 
decreased in 39.5% and 43.1%, respectively. Similarly, HAE showed a hypolipemiant 
and hypoglycaemiant effect since it reduced serum levels of TCH (HAE:81.1±3.6 
mg·dL-1; CTR:125.9±8.9 mg·dL-1), LDL-C (HAE:26.7±3.9 mg·dL-1; CTR:58,7±8,3 mg·dL-

1), TRI (HAE:69.7±0.6 mg·dL-1; CTR:124.7±7.3 mg·dL-1) and GLC (HAE:79.8±1.9 
mg·dL-1; CTR:139.7±1.4 mg·dL-1). However, it had no effect on HDL-C levels. 
CONCLUSION: Our data reinforce popular indication of P. grandifolia by 
demonstrating that it reduces fat accumulation and acts as hypolipemiant. 
Nevertheless, further investigations are necessary to validate its use and to disclose its 
mode of action. Supported by: FAPEMA, CNPq e UFMA  
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EFFECTS OF SUBCHRONIC ORAL ADMINISTRATION OF Pereskia grandifolia 
HAWORTH TO MSG – OBESE RATS 
França, L. M.1; Abreu, A. P. A.1; Pessoa, D. L. R.1; Freire, S. M. de F.1; Borges, A. C. 
R.1; Paes, A. M. A.1; Borges, M. O. da R.1 - 1UFMA - Ciências Fisiológicas 
INTRODUCTION: Pereskia grandifolia Haworth (ora-pro-nobis) is a cactus widely 
distributed from Northeast to South Brazil and traditionally used in the treatment of 
dyslipidaemias and anaemias. This work was developed as an attempt to characterize 
its toxicity through analysis of biochemical and hematological parameters in 
monosodium L-glutamate (MSG) – induced obese rats. METHODS: Newborn Wistar 
rats were administered with MSG (4.0 g·kg-1·day-1, s.c., 5 first days of life) for 
inducement of obesity, which was ensured by determination of Lee Index and body 
adiposity (data not shown). At 60 days of life, obese males (185.25 + 5.78g ) were 
divided in two groups and orally administered with hydroalcoholic extract of P. 
grandifolia (0.5 g·kg -1, n = 05, HAE group) or saline (0.9% NaCl, 1 mL·kg-1, n = 05, 
CTR group) for 30 days, six times a week. Animals were weighed twice a week 
throughout the treatment for control of weight gain. On 30th day, animals were 
anesthetized with ether, submitted to aortic puncture and taken blood samples. Total 
blood was collected in heparinized tubes with EDTA to hematological analyses of 
hemoglobin (HB), hematocrit (HT), red blood cells count (RBC) and white blood cells 
count (WBC). Biochemical analyses were performed in total blood – derived serum by 
spectrophotometrical determination of the following parameters: albumin (ALB), alanine 
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase 
(APH), amylase (AMY) total proteins (PROT), creatinine (CRE) and urea (URE). All 
results were expressed as mean + SEM and compared using Student´s t Test, p<0.05. 
RESULTS AND DISCUSSION: After 30 days of treatment, HAE given rats had an 
augment of 40.9% in RBC (HAE: 7.41±0.20 x106 RBC·mL-1; CTR: 5.26±0.23 x106 
RBC·mL-1), which was followed up by subtle increases of HB (HAE: 12.41±0.08 g·L-1; 
CTR: 10.94±0.51 g·L-1) and HT (HAE: 36.0±1,6 %; CTR: 39.6±0.2 %). On the other 
hand, it had no effect on WBC count. With the exception of decrease in CRE levels 
(HAE: 0.57±0.01 mg·dL-1; CTR: 0.72±0.04 mg·dL-1), the HAE of P. grandifolia did not 
affect other biochemical parameters here analyzed. CONCLUSION: As demonstrated 
by our data, HAE of P. grandifolia seems to have an erythropoietin – like effect on red 
blood cells, what is in accordance with its popular use. Additionally, it did not appear to 
have toxic effects on liver, pancreas or kidneys, as assessed by biochemical functional 
markers for these organs. In spite of it, it is necessary deeper studies into 
hematological effects on anaemic animals and to consider a possible diuretic effect of 
P. grandifolia. Supported by: FAPEMA, CNPq e UFMA  
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ESTUDO DA ATIVIDADE FARMACOLÓGICA DE Maytenus ilicifolia 
(CELASTRACEAE) 
Pazzini, D.1; Di Flora-Hory, A. P. D.1; Santos, A. B.2; Pasetto, S.1; Baffa, O.3; Kinoshita, 
A.1; Catanzaro-Guimaraes, S. A.1; Paula-Zurron, A. C. B.1 - 1USC - PRPPG; 2UFU - 
Física; 3FFCLRP - USP - DFM 
INTRODUÇÃO: Maytenus ilicifolia é amplamente empregada na medicina popular no 
tratamento de dispepsias e úlcera gástrica. Neste estudo verificou-se a ação 
farmacológica da planta no tratamento da úlcera aguda induzida pelo HCl/etanol. 
Também testes de atividade antioxidativa estão sendo realizados para complementar 
os estudos de atividade anti-úlcera em animais, já que o processo ulcerogênico está 
relacionado com estresse oxidativo. Ainda um estudo histológico foi realizado para 
verificação da severidade das lesões gástricas. MÉTODOS: Ratos Wistar (250g) foram 
pré-tratados com M. ilicifolia e posteriormente submetidos à ulceração aguda por 
HCl/etanol (Mizui, T. Jpn J Pharmacol. 33:939, 1983). Após indução do processo 
ulcerogênico, os animais foram sacrificados, suas lesões quantificadas e analisadas 
por histologia (Jainu, M. Indian J Med Res. 123:799, 2006). A fração aquosa de M. 
ilicifolia está sendo estudada (em modelo in vitro) para determinação da atividade anti-
oxidativa, usando a técnica da Espectroscopia por Ressonância do Spin Eletrônico 
(RSE). Para tal teste, utiliza-se a reação de Fenton (Fe2+ + H2O2 ® Fe3+ + OHl+OH-), 
onde é analisada a ação do extrato da planta contra o radical Hidroxila. Durante a 
reação há a associação da molécula DMPO (5,5-dimethyl N-oxide pyrroline), que 
reage com o radical OH, formando um aduto de spin (Trouillas, P. Food Chem. 80:399, 
2003). RESULTADOS/DISCUSSÃO: Em experimentos de úlcera induzida por 
HCl/etanol, o agente ulcerogênico danificou o epitélio produtor de muco gástrico, 
assim como também a camada mucosa do estômago de roedores, sendo observada 
exfoliação do epitélio de revestimento superficial e acentuada hiperemia. Foi possível 
verificar que Maytenus ilicifolia nas doses de 300 e 500 mg/Kg preveniu a formação de 
lesões gástricas em 42,2% e 72,0 % (p<0,05 e p<0,001, respectivamente) quando 
comparado com o controle negativo tween 80. Lansoprazol (30mg/Kg) usado como 
controle positivo neste modelo experimental, preveniu a formação de úlceras em 
50,6% (p<0,05) quando comparado ao controle negativo. Assim, a administração oral 
de M. ilicifolia uma hora antes do agente ulcerogênico, preveniu a formação de úlceras 
no estômago dos animais, conservando as características de citoproteção da mucosa 
gástrica e garantindo a integridade de glândulas e fossetas gástricas. Resultados 
preliminares de atividade anti-oxidativa mostraram que a fração aquosa de M.ilicifolia 
(2,5mg/ml) reduziu em 19,3% a intensidade do espectro de RSE do radical OH em 
relação à reação com a água. Desta forma, foi possível verificar que M. ilicifolia 
apresentou significativa atividade anti-ulcerogênica onde houve a recuperação do 
epitélio de revestimento superficial produtor de muco e da camada mucosa do 
estômago de roedores. Testes de atividade anti-oxidativa demonstram efeito redutor 
do radical hidroxila; este efeito corrobora com os resultados de atividade anti-
ulcerogênica apresentados anteriormente. Apoio Financeiro: CAPES  
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GUARANA (Paullinia cupana) CONTROLS MDM2 EXPRESSION IN MOUSE LIVER 
AFTER DIETHYLNITROSAMINE EXPOSURE. 
Fukumasu, H.1; Avanzo, J. L.1; Latorre, A. O.1; Silva, T. C. da1; Dagli, M. L. Z.1 - 1FMVZ 
- USP - Patologia 
Introduction: nowadays chemoprevention is a reality regarding cancer progression. 
Between several chemopreventive possibilities, plants have been considered as good 
options for cancer chemoprevention. Recently, we showed that guarana protected DNA 
from Diethylnitrosamine (DEN)-induced lesions in mice (Fukumasu et al., Food Chem 
Toxicol 44:862, 2006). Specific DNA lesions activated p53 and consequently generated 
increased MDM2 expression, however without a gain in its p53 ubiquitin-ligase 
function. The aim of the present work was evaluated the guarana’s influence over 
MDM2 expression after DEN-induced DNA lesions in mice liver. Métodos: Fifty 
BALB/c mice received orally three guarana doses (0, 100, 1000 and 2000 mg/kg) for 
fifteen days. On day 15, animals were injected with saline or DEN (160microg/kg, I.P.) 
and euthanized 4 hours later. Body and liver weight were measured and blood was 
collected for serum analysis of GGT and ALT. In addition, liver samples were snap-
frozen in liquid nitrogen and kept at -80ºC until analysis. Further, we performed DNA 
ladder technique to evidenced DNA strand breaks. Finally, we evaluated MDM2 and 
HPRT (endogenous control) expression through SYBR green real time PCR. 
Resultados: After four hours of DEN exposure, GGT (p<0.0001) increased and an 
extensive DNA damage were noted. Guarana treatment slightly decreased GGT levels 
at 100mg/kg (0.3360) and considerably decreased DNA damage in all doses tested. In 
addition, DEN strongly increased MDM2 expression (719098%), and previous guarana 
treatment (100mg/kg) prevented this effect by 74% (CT: 719098%; GUA100: 
185491%). Discussão: These results confirmed that guarana protected hepatocyte 
DNA from DEN exposure. We believe that guarana’s decreased DNA damage 
activated less p53 and consequently drove to decreased MDM2 expression. Our 
previous results indicated that this ptotective effect could be due to altered DEN 
metabolism, since guarana decreased cyp2E1 expression. In addition, guarana act as 
antioxidant because it increased superoxide-dismutase activity without altering its 
expression. Supported by: FAPESP (05/54194-4)  



09.161 
ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE EXTRATOS BRUTOS OBTIDOS DE 
RESÍDUOS MADEIREIROS 
Jankowsky, L.1; Siqueira, M. G.2; Tinti, S. V.3; Carvalho, J. E.3; Carvalho, J. E.3 - 
1UNICAMP - Farmacologia; 2UNICAMP - Clínica Médica; 3UNICAMP - CPQBA - 
Farmacologia e Toxicologia 
Parte da floresta tropical é explorada para a produção de madeira, gerando 
anualmente cerca de 10 milhões de toneladas de resíduos, nos diversos processos 
industriais de manufatura1. Unindo a busca de princípios ativos com a possibilidade de 
uso dos rejeitos da indústria madeireira, a presente pesquisa teve por principal objetivo 
avaliar o potencial aplicação farmacológica do extrato bruto diclorometânico (EDB) e 
do extrato bruto etanólico (EBE), obtidos a partir dos resíduos de três espécies 
tropicais (Bowdichia nitida, Dipteryx odorata e Myroxylon balsamum). Os resíduos do 
tipo grosso dessas espécies foram identificados a partir de sua estrutura anatômica 
macroscópica. Os extratos brutos foram obtidos a partir de extração em soxhlet, 
primeiramente com diclorometano (produzindo o extrato bruto diclometânico EBD) e 
em seguida por etanol 95% (originando o extrato bruto etanólico EBE). Ambos os 
solventes foram evaporados a vácuo e os extratos liofilizados. Amostras dos extratos, 
nas concentrações entre 0,25; 2,5; 25 e 250 mg/mL, foram testadas em cultura de 
células tumorais humanas, nas seguintes linhagens: pulmão (NCI-460), mama (MCF-
7), melanoma (UACC-62), rim (786-0), ovário (OVCAR-3), próstata (PC-3), ovário com 
fenótipo de resistência a múltiplos fármacos (NCI/ADR-RES), cólon (HT-29) e 
leucemia (K-562). Como controle positivo foi utilizado doxorubicina. Após 48h do 
tratamento, a atividade foi determinada através do método da sulforrodamina B2 e, a 
partir das curvas concentração-efeito, foi avaliada a atividade citocida ou citostática 
dos extratos. O EBE da B. nitida demonstrou atividade citocida, na concentração de 25 
μg/mL para as linhagens de próstata, leucemia e melanoma. A espécie D. odorata teve 
melhor atividade com o EBD, pois na concentração de 25 μg/mL apresentou atividade 
citocida seletiva para leucemia e ovário. O EBD de M. balsamum demonstrou ação 
citocida, na concentração de 25 μg/mL, para as linhagens de melanoma, cólon, rim, 
pulmão, mama, ovário resistente e leucemia. Os resultados da B. nitida demonstram 
seletividade para três linhagens, indicando um possível potencial para estudos 
posteriores. A D. odorata apresentou atividade sobre duas das linhagens tumorais, 
sendo que em sua composição química foi relatada a presença de flavanóides3. O 
EBD de M. balsamum apresentou uma atividade seletiva para as linhagens tumorais, 
estimulando estudos posteriores para averiguar seus componentes químicos e 
atividade farmacológica. Esses resultados estimulam a continuidade dos estudos com 
resíduos madeireiros, na busca de novos fármacos. (1) ABIMCI, 2003: 68p. (2) Skehan 
P et al. 1990. J Natl Cancer Inst 82: 1107. (3) Jang DS et al. 2003. Jounal of Natural 
Products 66:583-87. Apoio Financeiro: CAPES e Fapesp 


