
 

 

IV Jornada de Iniciação Científica da UNIVASF 
IV JIC/UNIVASF 

 
  22 e 23 de outubro de 2009 – Juazeiro – BA 

 

Anais da IV JIC/UNIVASF  1 

IV JIC 

ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DA DISCRETAMINA, ALCALÓIDE ISOLADO DE 
DUGUETIA CHRYSOCARPA (ANNONACEAE) 

 
Paulo Roberto Marinho Meira 1, Lindalva Maria Pereira Lima1, Imna Mirella Rocha Lourenço 1, 

Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida1,2 
 
1Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAME), UNIVASF, Petrolina-PE 
2Instituto de Pesquisas de Substâncias Bioativas (IPESB), UNIVASF, Juazeiro-BA 
 
Introdução 

A família Annonaceae possui cerca de 135 gêneros e mais de 2500 espécies. Entre os 
principais, destaca-se o gênero Duguetia, representado por 70 espécies, sendo que 50 destas 
encontram-se no Brasil. Apesar da pouca informação, foram isolados diversos alcalóides, o que 
torna este gênero rico nessa classe de produtos. A espécie Duguetia chrysocarpa foi selecionada 
para estudo segundo o critério quimiotaxonômico, e a partir do estudo fitoquímico da mesma foi 
isolado o alcalóide discretamina. De acordo com ensaios realizados anteriormente, foi 
demonstrada a significativa atividade antioxidante concentração-dependente do alcalóide 
discretamina (ALMEIDA et al., 2007) e também o importante efeito antinociceptivo desta 
substância (LÚCIO et al., 2007). Como forma de ampliar os conhecimentos sobre o alcalóide 
discretamina bem como elucidar seu mecanismo de ação, foram propostos para este estudo, 
modelos experimentais in vivo de maior especificidade para a avaliação da atividade 
antinociceptiva.  
 
Materiais e Métodos 
 Para a avaliação da atividade antinociceptiva da discretamina, 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 do alcalóide discretamina 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. 
 
Resultados e Discussão 

O alcalóide discretamina exibiu significativa ação antinociceptiva por abolir as contorções 
abdominais induzidas pelo ácido acético (Tabela 1). Esse teste avalia um efeito geral de uma 
substância ou extrato sobre a nocicepção, e é mais utilizado em triagem de drogas analgésicas, 
pois os nociceptores são sensíveis tanto a substâncias analgésicas de ação central e/ou 
periférica, que apresentam muitos mecanismos de ação. No teste da formalina, demonstrou-se a 
atividade significativa na redução do tempo de lambida, para a 1ª fase do teste (dor neurogênica) 
induzida por formalina 2,5% quando comparadas ao grupo controle (Tabela 2). Foi observada  
também a relação direta existente entre o aumento das dosagens utilizadas durante o ensaio e a 
redução no tempo de lambida nos animais, subseqüentes a administração da discretamina. O pré-
tratamento com as soluções de discretamina não demonstraram ação antinociceptiva para a 2ª 
fase do teste (dor inflamatória), o que demonstra um possível efeito central para o alcalóide. No 
teste da placa quente, constatou-se o aumento significativo do tempo de latência em relação ao 
grupo controle na dose de 10 mg/Kg nos tempos de 60, 90 e 120 minutos após a sua 
administração. Observou-se também o significante efeito analgésico da discretamina na dose de 
20 mg/Kg após 90 minutos da sua administração (Tabela 3).  
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Tabela 1. Efeito da discretamina no teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 
0,9% em camundongos (n= 6). 

Tratamento Número de contorções % Inibição 
Controle 33,50 ± 4,50 --- 
Discretamina (5 mg/Kg) 0,0 ± 0,0** 100 
Discretamina (25 mg/Kg) 0,0 ± 0,0** 100 
Discretamina (50 mg/Kg) 0,0 ± 0,0** 100 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” 
seguido do teste de Dunnet. 
 
Tabela 2. Efeito da discretamina sobre o tempo de lambida de pata induzido por formalina 2,5% 
em camundongos (n= 6) 

1ª Fase 2ª Fase Tratamento 
Tempo (s) % Inibição Tempo (s) % Inibição 

Controle 105,60 ± 3,96 --- 105,80 ± 25,21 --- 
Discretamina (5 mg/Kg) 72,80 ± 4,66* 31,04 93,33 ± 9,39 11,79 
Discretamina (10 mg/Kg) 69,00 ± 5,55** 34,65 98,00 ± 6,66 7,37 
Discretamina (20 mg/Kg) 30,80 ± 12,79** 70,83 105,70 ± 7,84 0,1 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” 
seguido do teste de Dunnet. 
 
Tabela 3. Efeito da discretamina no teste da placa quente em camundongos (n= 6). 

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

Controle 8,67 ± 0,71 7,8 ± 0,37 7,00 ± 0,77 7,20 ± 0,66 
Discretamina (5 mg/Kg) 10,00 ± 1,34 9,2 ± 1,02 10,40 ± 0,87 8,80 ± 1,02 
Discretamina (10 mg/Kg) 10,17 ± 1,11 10,60 ± 0,24* 11,40 ± 1,91* 13,20 ± 1,08* 
Discretamina (20 mg/Kg) 10,33 ± 0,95 9,80 ± 0,86 11,80 ± 0,73* 11,20 ± 0,86 

Valores expressos como a média ± e.p.m. *p < 0,05; **p < 0,01 x controle. ANOVA “one-way” 
seguido do teste de Dunnet. 
 
Conclusões 

Os resultados obtidos indicaram que o alcálóide discretamina apresenta efeito 
antinociceptivo, o qual pode ser detectado tanto em modelos de estudo baseados em estímulo 
nociceptivo químico, quanto em estímulo nociceptivo térmico. Demonstrou-se a abolição de 
contorções abdominais induzidas por ácido acético, a redução significativa da resposta dos 
animais à formalina na fase neurogênica e o aumento significativo do tempo de latência ao calor 
no teste da placa quente, estes testes demonstram que o alcalóide discretamina apresenta efeito 
antinociceptivo central indicando a possível ocupação dos receptores opióides, com estes 
resultados, pode-se avançar no esclarecimento dos mecanismos de ação deste alcalóide. 
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