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Introdução 

Morus sp. é um planta encontrada na região do Vale do São Francisco, conhecida 
popularmente como amora-miúra e tem sido usada pela medicina popular para o tratamento do 
diabetes, colesterol, obesidade e gota. A gota é uma doença caracterizada pela elevação do ácido 
úrico no sangue, o que leva ao seu depósito nas articulações provocando dor intensa e inflamação. 
O componente sensorial da dor denomina-se nocicepção. Assim, enquanto a dor envolve a 
percepção de um estímulo aversivo, a nocicepção refere-se às manifestações neurofisiológicas 
geradas pelo estímulo nocivo (TJØLSEN; HOLE, 1997; ALMEIDA et al., 2004). Desta forma, este 
estudo, objetivou avaliar a possível atividade antinociceptiva de Morus sp., a partir do seu uso pela 
medicina popular. 
 
Materiais e Métodos 

O extrato etanólico bruto da planta foi submetido à triagem fitoquímica para avaliação da 
presença de constituintes químicos. Para determinação da toxidade letal (DL50) foram administradas 
doses de 1 e 2 g/kg do extrato por via oral (v.o) e observada a mortalidade nos intervalos de 24, 48 e 
72 horas após a administração do mesmo. No teste das contorções abdominais induzidas por ácido 
acético, as doses de 100, 200 e 400 mg/kg do extrato foram administradas 30 minutos antes da 
injeção do ácido. As contorções foram contadas durante os 10 minutos subseqüentes à 
administração do ácido, sendo o total de contorções nesse período, o índice da resposta nociceptiva. 
No teste da placa quente, foi considerado como latência de resposta, o tempo que os animais 
permaneceram sobre a placa quente aquecida a uma temperatura de 55 ± 1 oC até reagirem ao 
estímulo térmico. As aferições foram realizadas 30, 60, 90 e 120 minutos após a administração do 
extrato por v.o. 
 
Resultados e Discussões 

Na triagem fitoquímica, foi identificada a presença de flavonóides, reconhecidamente 
importantes devido à sua atividade analgésica (RONZÈRE et al., 1981). No ensaio de toxicidade 
aguda não foi observado morte de nenhum dos animais que receberam as doses de 1 e 2 g/kg por 
via oral. O teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético avalia um efeito 
antinociceptivo geral de uma substância. Os resultados deste teste feito com o extrato demonstraram 
uma redução significativa no número de contorções sofridas pelos camundongos quando comparado 
ao grupo controle (Figura 1). Esse resultado indica um efeito antinociceptivo, provavelmente pela 
inibição da síntese de prostaglandinas ou ocupação de seus receptores. O teste da placa quente é 
utilizado para avaliar a atividade analgésica mediada por mecanismos centrais (AL-GHAMDI, 
2001). O pré-tratamento com o extrato em questão não modificou de forma significativa a 
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reatividade dos animais ao estímulo térmico (Tabela 1), excluindo-se assim, a possibilidade de 
participação de receptores opióides no mecanismo de ação. 
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Figura 1. Efeito do extrato etanólico de Morus sp. sobre o número de contorções abdominais 
induzidas pelo ácido acético. Resultados expressos como média ± erro padrão da média. ANOVA 
“one-way” seguido do teste de Dunnet (***p< 0,01 = em relação ao grupo controle, n= 5). 
 
 

Tabela 1 – Efeito do  EtOH de Morus sp. no teste da placa quente em camundongos (n = 5). 

Tratamento Latência (s) 

 30 min 60 min 90 min 120 min 

Controle 8,0 ± 0,4 7,5 ± 0,3 9,7 ± 2,1 10,3 ± 1,8 
Morfina 10 mg/kg 14,0 ± 1,1*** 10,8 ± 1,2 10,6 ± 1,2 13,4 ± 0,7 

EtOH-Ext. (100 mg/Kg) 9,4 ± 0,5 9,8 ± 0,4 11,6 ± 2,0 13,8 ± 1,0 

EtOH-Ext. (200 mg/Kg) 11,0 ± 0,4 10,7 ± 2,0 13,6 ± 2,0 11,6 ± 2,3 

EtOH-Ext. (400 mg/Kg) 11,0 ± 2,1 11,0 ± 0,7 10,8 ± 1,5 10,8 ± 1,4 

Valores expressos como a média ± e.p.m., ***p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” seguido do teste de Dunnet. 
 
Conclusões 
 O alto teor de flavonóides encontrado no EEB de Morus sp. pode estar diretamente 
relacionado ao efeito farmacológico atribuído pela população. Não foi possível determinar a DL50 
do mesmo, assim, nas doses testadas o extrato da planta apresenta baixa toxicidade. O extrato 
apresentou uma boa atividade antinociceptiva, provavelmente pela participação de mecanismos 
periféricos. Novos estudos serão realizados em modelos experimentais mais específicos e com o uso 
de antagonistas, para que se possa chegar a um possível mecanismo de neurotransmissão envolvido 
no efeito da planta. 
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