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Introdução 

A família Annonaceae é constituída por cerca de 135 gêneros e 2500 espécies (CHATROU 
et al., 2004). É caracterizada quimicamente pela presença de alcalóides derivados do núcleo 
benzilisoquinolínico, principalmente alcalóides aporfínicos. O gênero Anaxagorea possui 
aproximadamente 30 espécies (HUTCHINSON, 1964). Dando continuidade ao estudo de espécies 
da família Annonaceae do Nordeste brasileiro, selecionou-se como objeto de estudo Anaxagorea 
dolichocarpa. Estudos fitoquímicos anteriores mostraram a presença de alcalóides bem como de 
constituintes voláteis nos frutos e folhas dessa espécie. Atividade antioxidante no modelo do 
seqüestro do radical livre DPPH também foi observada. O objetivo do presente trabalho foi avaliar 
a atividade antinociceptiva do extrato etanólico bruto através de modelos experimentais.  
 
Materiais e Métodos 

Para a avaliação da atividade antinociceptiva do extrato etanólico bruto de Anaxagorea 
dolichocarpa (Ad-EtOH), foram utilizados camundongos (Mus musculus), Swiss, machos, albinos, 
pesando entre 30–40 g. Todos os animais foram provenientes do biotério central da UNIVASF. Os 
modelos farmacológicos utilizados para avaliar e caracterizar os mecanismos de ação foram: teste 
das contorções abdominais induzidas por ácido acético, teste da formalina e teste da placa 
quente. Esses métodos avaliam o possível efeito antinociceptivo central ou periférico de uma 
substância ou extrato.  Os animais receberam o extrato nas doses de 100, 200 e 400 mg/Kg, de 
acordo com o protocolo experimental de cada método. 
 
Resultados e Discussão 

No teste das contorções abdominais, o extrato apresentou resultado significativo nas três 
doses, tendo maior índice de inibição na dose de 400 mg/kg, p.o., com uma porcentagem de 96 % 
de inibição quando comparado ao controle (Tabela 1). Tal experimento acarreta algumas 
alterações comportamentais devido ao fato de o agente causador da irritação agir indiretamente 
no fluido do peritônio, provocando a liberação de mediadores endógenos (aumento dos níveis de 
PGE2 e PGF2α), o que estimula as terminações neuronais da região (COLLIER et al., 1968). Esse 
teste é utilizado para o estudo de analgésicos com efeito periférico, sendo mais relacionado a 
pesquisas de atividades analgésicas. O ácido acético age sensibilizando nociceptores periféricos. 
 
Tabela 1. Análise do efeito analgésico do extrato etanólico de Anaxagorea dolichocarpa no teste 
de contorções abdominais em camundongos. 

Tratamento Número de contorções % Inibição 
Controle 34,80 ± 3,14 --- 

Extrato (100 mg/Kg) 3,00 ± 1,64*** 91 
Extrato (200 mg/Kg) 7,60 ± 3,72*** 78 
Extrato (400 mg/Kg) 1,40 ± 0,98*** 96 

AAS 13,80 ± 3,75*** 60 
Valores expressos como a média ± e.p.m. *** p < 0,001, ANOVA “one way” seguido do teste de 
Dunnet 
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Para a confirmação da possível ação do extrato da Anaxagorea dolichocarpa sobre o SNC 
(Sistema Nervoso Central) foi realizado o teste da placa quente, um dos mais específicos para 
avaliar agentes que produzam tal atividade. Neste teste, o extrato também apresentou atividade 
analgésica (Tabela 2), tendo maior significância na dose de 100 mg/kg. Tais efeitos sugerem a 
participação de receptores opióides no mecanismo de antinocicepção; sendo necessário a 
realização do teste da formalina para confirmação do possível local de efeito. 

 
Tabela 2. Efeito do extrato etanólico de Anaxagorea dolichocarpa no teste da placa quente em 
camundongos. 

Latência (s)  
Tratamento 30 min 60 min 90 min 120 min 

Controle 6,75 ± 0,83 7,55 ± 0,66 8,33 ± 0,62 7,08 ± 0,98 
Extrato (100 mg/Kg) 10,03 ± 1,60 10,97 ± 1,00 11,38 ± 1,25 8,80 ± 1,13 
Extrato (200 mg/Kg) 9,10 ± 1,98 8,98 ± 0,80 6,87 ± 0,76 7,18 ± 0,52 
Extrato (400 mg/Kg) 12,36 ± 1,92 13,64 ± 1,94 10,05 ± 0,61 11,32 ± 2,21 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *** p < 0,001, ANOVA “one way” seguido do teste de 
Dunnet. 

 
Conclusões 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, a Anaxagorea dolichocarpa 
demonstrou uma atividade antinociceptiva muito boa no teste de contorções abdominais, podendo 
estar relacionada à ação de compostos do extrato sobre receptores periféricos ou inibição da 
síntese de prostaglandinas. Apresentou também significante atividade analgésica sobre o sistema 
nervoso central com a possível ação nos receptores opióides, quando avaliado no teste da placa 
quente. Estudos posteriores deverão ser realizados com o uso de antagonistas específicos, para 
que seja elucidado o mecanismo de ação das substâncias presentes nos extratos. 
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