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RESUMO 

Achillea millefolium L (Asteraceae; A. millefolium L), popularmente conhecida como 

"mil-Folhas" (Yarrow), tem sido utilizada na medicina popular para tratamento de 

distúrbios gastrointestinais, inflamação, ansiedade e insônia. No entanto, poucos 

estudos tem sido realizados para verificar sua ação no sistema nervoso central. 

Assim, o presente estudo foi realizado para avaliar os potenciais efeitos do tipo-

ansiolítico e do tipo-antidepressivo do extrato hidroalcoólico de A. millefolium L em 

diferentes modelos animais. Os efeitos do extrato hidroalcoólico das partes aéreas 

da A. millefolium L. foram avaliados em camundongos submetidos aos testes do 

labirinto em cruz elevado, de esconder esferas, de hipofagia emocional, do campo 

aberto, de natação forçada (TNF) e de suspensão pela cauda (TSC). 

Adicionalmente, a mediação GABAA/benzodiazepínico (BDZ) sobre os efeitos da A. 

millefolium L, foi avaliada pelo pré-tratamento com o antagonista não-competitivo do 

receptor GABAA, a picrotoxina, e com o antagonista BZD, o flumazenil, e pela 

ligação do [3H]-flunitrazepam ao sítio BDZ do receptor GABAA . Além disso, também 

foi avaliado o efeito da adminstração repetida de A. millefolium L nos níveis de 

monoaminas (e seus metabólitos) em diferentes áreas cerebrais. Diazepam e 

imipramina foram utilizados como controle positivo para os efeitos ansiolíticos e 

antidepressivos, respectivamente. Como A. millefolium L contém apigenina, um 

flavonóide com atividade do tipo ansiolítica, também foi investigado se apigenina 

pode ser o componente ativo do extrato da A. millefolium L. O extrato bruto da A. 

millefolium L exerceu efeito do tipo ansiolítico nos testes do labirinto em cruz elevado 

e de esconder esferas após administração aguda (30-600 mg/kg, v.o.) e repetida (30 

e 300 mg/kg, v.o.;25 dias) e sua administração nestas doses não alterou a atividade 

locomotora. No teste de hipofagia emocional, A. millefolium L (600 mg/kg) reduziu a 

ingestão de alimentos após o tratamento agudo. O perfil comportamental da A. 

millefolium L em modelos para a busca de drogas, com efeito tipo-ansiolitico foi 

semelhante ao perfil do diazepam (0,75 mg/kg, v.o.). Os efeitos da A. millefolium L 

no labirinto em cruz elevado não foram alterados pelo pré-tratamento com a 

picrotoxina, mas foram parcialmente bloqueados pelo flumazenil. Além disso, A. 

millefolium L não induziu quaisquer alterações no binding de [3H]-flunitrazepam.  

Apigenina não promoveu efeito do tipo-ansiolítico nos testes do labirinto em cruz 

elevado e de esconder esferas. A administração aguda do extrato hidroalcoólico das 
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partes aéreas de A. millefolium L (30 e 300 mg/kg, v.o.) reduziu o tempo de 

imobilidade no teste da natação forçada, mas não no teste de suspensão pela 

cauda, embora a administração repetida (25 dias) tenha reduzido o tempo de 

imobilidade no TNF (30 mg/kg) e no TSC (30 e 300 mg/kg). Administração de 

imipramina (10 mg/kg, v.o.) reduziu o tempo de imobilidade em ambos os testes com 

os dois esquemas de tratamento. A administração repetida do extrato de A. 

millefolium L (300 mg/kg, v.o.) aumentou os níveis de dopamina no córtex pré-frontal 

e hipocampo e os níveis de serotonina no estriado. Os resultados indicam que a 

administração, via oral, do extrato hidroalcoólico de A. millefolium L apresenta efeito 

do tipo ansiolítico e que provavelmente não foram mediados pela neurotransmissão 

GABAA/BDZ e efeito tipo antidepressivo nos TNF e TSC, que pode estar relacionado 

com neurotransmissão dopaminérgica. Apigenina parece não contribuir para o efeito 

do tipo ansiolítico da A. millefolium L. Esses resultados tornam a A. millefolium L 

interessante para o desenvolvimento de um composto ansiolítico e/ou 

antidepressivo.  

 



ABSTRACT 
 

Achillea millefolium L (Asteraceae; A. millefolium L), popularly known as “mil-folhas” 

(yarrow), has been used as folk medicine for treatment of gastrointestinal disorders, 

inflammation, anxiety, and insomnia. However, very few studies has been conducted 

to verify its action in the central nervous system. Thus, the present study was carried 

out to evaluate in animal models the potential anxiolytic-like and antidepressant-like 

effects of hydroalcoholic extract of A. millefolium L. The effects of the hydroalcoholic 

extract from the aerial parts of A. millefolium L was evaluated in mice subjected to the 

elevated plus-maze, marble-burying, novelty-induced hypophagia, open-field, forced 

swim (FST) and tail suspension (TST) tests. Additionally, the GABAA/benzodiazepine 

(BDZ) mediation of the effects of A. millefolium L was evaluated by pretreatment with 

the noncompetitive GABAA receptor antagonist picrotoxin and the BDZ antagonist 

flumazenil and by [3H]-flunitrazepam binding to the BDZ site on the GABAA receptor. 

Moreover, it was also evaluated the effect of repeated administration of  A. 

millefolium L in monoamine (and their metabolities) levels in some discrete brain 

areas. Diazepam and imipramine were used as positive controls for anxiolytic and 

antidepressant effects respectively. Since A. millefolium L contain apigenin, a 

flavonoid with putative anxiolytic-like activity, it was also investigated if apigenin could 

be the active constituent of A. millefolium L extract. The hydroalcoholic extract of  A. 

millefolium L exerted anxiolytic-like effects in the elevated plus-maze and marble-

burying test after acute (30-600 mg/kg, po) and repeated (30 and 300 mg/kg, po; 25 

days) administration at doses that did not alter locomotor activity. In novelty-induced 

hypophagia, A. millefolium L (600 mg/kg) reduced food ingestion after acute 

treatment. The behavioral profile of A. millefolium L in models for search of anxiolytic-

like drugs was similar to diazepam’s profile (0,75 mg/kg, po). The effects of A. 

millefolium L in the elevated plus-maze were not altered by picrotoxin pretreatment 

but were partially blocked by flumazenil. Furthermore, A. millefolium L did not induce 

any changes in [3H]-flunitrazepam binding. Apigenin did not show anxiolytic-like 

effect on elevated-plus maze and marble-burying test. Acute administration of 

hydroalcoholic extract of aerial parts of A. millefolium L (30 and 300 mg/kg, po) 

reduced immobility time in the forced swim test but not in the tail suspension test, 

although repeated (25 days) administration reduced immobility time in the FST (30 

mg/kg) and in the TST (30 and 300 mg/kg). Imipramine (10 mg/kg, po) administration 

  v 



reduced immobility time in both tests with both treatment schedules. Furthermore, 

chronic A. millefolium L extract (300 mg/kg, po) increased dopamine levels in the 

prefrontal cortex and hippocampus and serotonin levels in the striatum. The results 

indicate that the orally administered hydroalcoholic extract of A. millefolium L exerted 

anxiolytic-like effects that likely were not mediated by GABAA/BDZ neurotransmission 

and an antidepressant-like effect in the FST and TST, which may be related to 

dopaminergic neurotransmssion. Apigenin did not appear to contribute to anxiolytic-

like effect of A. millefolium L. These results turn A. millefolium L as an interesting 

putative anxiolyte and antidepressant compound. 
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1.1 Plantas Medicinais  

 

Os medicamentos existentes no mercado são basicamente oriundos de 

síntese química ou de derivados da natureza como, por exemplo, os extratos, 

frações ou metabólitos secundários ativos obtidos de plantas medicinais. Desde os 

tempos mais antigos, produtos naturais tem sido uma importante fonte de agentes 

terapêuticos, particularmente aqueles originários de plantas (BAGATINI et al., 2007). 

As plantas medicinais constituem uma das mais importantes fontes de substâncias 

ativas com potencial terapêutico e são frequentemente utilizadas na prevenção, no 

tratamento e na cura de distúrbios, disfunções ou doenças em homens e animais 

(KOROLKOVAS, 1996; KAMBOJ, 2000; RATES, 2001; SAMY e 

GOPALAKRISHNAKONE, 2008). 

Em vários países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, o emprego de 

plantas medicinais é importante nos cuidados básicos de saúde da população e 

diferentes espécies vegetais são usadas popularmente como recurso terapêutico. 

No entanto, apesar do uso tradicional e do elevado consumo, não há estudos 

científicos que comprovem a efetividade ou mesmo a toxicidade de muitas das 

espécies utilizadas popularmente (CALIXTO, 2005; ROCHA et al., 2005; 

ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 2006).      

Por longos períodos na história, o uso de plantas medicinais foi presente não 

só devido ao seu caráter alimentar, mas também às suas propriedades de cura, 

sejam elas reais ou ritualísticas. Os povos primitivos iniciaram a identificação de 

vegetais que melhor se adequavam ao uso medicinal, da época de colheita, das 

técnicas de extração e de modos de conservação. A maior contribuição em termos 

de conhecimentos quanto à utilização de plantas medicinais foi registrada com os 
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egípicios, alastrando-se para outras regiões do mundo (CALIXTO; SIQUEIRA JR, 

2008). Em meados dos séculos XVIII e XIX, químicos estudavam as plantas 

medicinais consagradas até o momento, com a finalidade de extrair, isolar e 

determinar a estrutura química de princípios ativos nelas presentes (PINTO et al., 

2002; CALIXTO; SIQUEIRA JR, 2008). Entretanto, até a metade do século XX, o uso 

de medicamentos de origem sintética tornou-se mais amplo que o uso de plantas 

medicinais, principalmente na sociedade ocidental, com destaque para os países 

desenvolvidos, visto que os considerados países em desenvolvimento 

permaneceram fazendo uso das propriedades curativas das plantas, certamente 

devido às difíceis condições econômicas de aquisição dos medicamentos sintéticos 

(KOROLKOVAS, 1996; FARNSWORTH, 1997; RATES, 2001; SPRINGFIELD et al., 

2005;  FOGLIO et al., 2007; GUPTA et al., 2008; SOUZA-MOREIRA et al., 2010). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization 

– WHO/OMS), aproximadamente 60-80% da população mundial dependem 

essencialmente de plantas para os cuidados primários de saúde (SCHUSTER, 

2001). Entretanto, mesmo a diversidade genética vegetal mundial sendo bastante 

expressiva, poucas espécies (15-17%) têm sido estudadas cientificamente para 

avaliação de suas qualidades, segurança e eficácia (SIMÕES et al., 2001; TEIXEIRA 

et al., 2003; CALIXTO, 2005; SOARES et al., 2006), sem grande aprofundamento 

nos aspectos fitoquímicos e farmacológicos. Esses dados demonstram o enorme 

potencial das plantas para a descoberta de novos fitoterápicos (FOGLIO et al., 2007; 

CALIXTO, 2005; HOSTETTMANN et al., 2003; NODARI e GUERRA, 1999; CRAGG 

e NEWMAN, 1999; HAMBURGER et al., 1991).  

Newman e Cragg (2007) mostraram a importância dos produtos naturais 

para o desenvolvimento de novas drogas nos últimos 25 anos, principalmente para o 
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tratamento do câncer e das doenças infecciosas: aproximadamente 60% dos 

medicamentos são oriundos de produtos naturais ou seus derivados. Dados 

recentes mostram que o percentual dos agentes anticancerígenos testados e 

aprovados derivados de produtos naturais é de aproximadamente 77,8% 

(NOGUEIRA et al., 2010).  

Entre os elementos que compõem a biodiversidade, as espécies vegetais, 

adequadamente selecionadas, tratadas e preparadas, são matérias-primas para a 

produção de fitoterápicos e outros medicamentos. No entanto, as plantas medicinais 

são também utilizadas em práticas populares e tradicionais. 

Eldin e Dunford (2001), apresentam a Fitoterapia como uma prática milenar, 

que ao longo de séculos, vem sendo utilizada e documentada por seu valioso 

conhecimento tradicional e popular decorrente de sua rica diversidade étnica e 

cultural, mencionando que em 2.800 a.C., os chineses já apresentavam uma lista 

com mais de 360 espécies de plantas utilizadas como remédio. Esses 

conhecimentos são fontes estratégicas de informações preliminares de eficácia ou 

toxicidade das plantas medicinais, inspirando muitos estudos científicos sobre essas 

propriedades terapêuticas. A tradicionalidade de uso contribui enormemente com o 

surgimento de medicamentos inovadores (ANVISA – NOTA TÉCNICA DO COMITÊ 

NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, 2010).  

Uma planta medicinal ou suas partes é considerada droga vegetal, após 

processos de coleta, estabilização e secagem, podendo ser íntegra, rasurada, 

triturada ou pulverizada. Por outro lado, o derivado de uma droga vegetal são os 

produtos de extração da matéria-prima vegetal, como um extrato, tintura, óleo, cera 

e outros (ANVISA, 2004). Os fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de 

plantas medicinais, empregando-se exclusivamente derivados de droga vegetal. Os 
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fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, devem oferecer garantia de 

qualidade, ter efeitos terapêuticos comprovados, composição padronizada e 

segurança de uso para a população. A eficácia e a segurança devem ser validadas 

através de levantamentos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas em 

bibliografia e/ou publicações indexadas e/ou estudos farmacológicos e toxicológicos 

pré-clínicos e clínicos (ANVISA - RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC 

Nº 10, DE 9 DE MARÇO DE 2010).  

O interesse pelos medicamentos derivados de plantas tem aumentado 

expressivamente em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos da 

Europa e nos Estados Unidos. O mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca 

de US$ 14 bilhões de dólares anuais, sendo deste cerca de US$ 3 bilhões somente 

na Alemanha, país que possui a mais desenvolvida indústria farmacêutica à base de 

vegetais, seguido pela França e Itália (CALIXTO; SIQUEIRA JR, 2008; ANVISA, 

2010).   

Os fitoterápicos e as plantas medicinais são hoje as classes de produtos que 

possuem maior potencialidade de crescimento no Brasil, sendo que as vendas têm 

crescido de 10 a 15% ao ano, porém ainda com pequena participação (2%, em 

média) no mercado de medicamentos (ANVISA, 2010).  

Segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria de Fitoterápicos 

(Abifito), o mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca de 40 bilhões de 

dólares, enquanto, no Brasil, se calcula que o faturamento esteja em torno de 1 

bilhão de dólares (ANVISA, 2011). Os medicamentos fitoterápicos demonstram ser 

uma boa forma de investimento, porque apresentam uma taxa de crescimento de 

10-15% ao ano, com os custos para pesquisa entre U$ 3.000.000 a 7.000.000 
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enquanto que para os medicamentos sintéticos esta taxa é de 4% ao ano, com os 

custos, em média, entre U$ 250.000.000 a 880.000.000 (RODRIGUES, 2005). 

No Brasil, 20% da população são responsáveis por 63% do consumo dos 

medicamentos disponíveis; o restante encontra nos produtos de origem natural, 

especialmente nas plantas medicinais, a única fonte de recursos terapêuticos 

(FOGLIO et al., 2007). Essa alternativa é utilizada tanto dentro de um contexto 

cultural, na medicina popular, quanto na forma de fitoterápicos. O Brasil apresenta 

uma grande perspectiva de crescimento para esta classe de medicamentos, pois o 

potencial da flora brasileira é indiscutível. Tem-se a maior biodiversidade do mundo, 

compreendendo mais de 55 mil espécies de plantas catalogadas de um total 

existente na terra estimado entre 350.000 e 550.000 espécies de plantas, 

aproximadamente um quarto de todas as espécies conhecidas. Ainda faltam 

conhecimentos sobre as propriedades químicas, analíticas, farmacológicas e 

toxicológicas a fim de assegurar a eficácia e segurança das plantas medicinais. Com 

isso, cresce o interesse por parte dos pesquisadores brasileiros e pela indústria 

farmacêutica, em pesquisar as propriedades medicinais das plantas e desenvolver 

novos medicamentos (CALIXTO; SIQUEIRA JR., 2008).  

Do ponto de vista do conhecimento científico, o Brasil também agrega 

vantagens nesta área. Calixto (2005) demonstrou em um levantamento baseado no 

número de trabalhos publicados em periódicos internacionais realizado no período 

entre 1984 a 2004, que a pesquisa com plantas tem apresentado um rápido 

crescimento. O Brasil, México e Argentina são os países que apresentam números 

mais expressivos de publicações, sendo o Brasil com 41,6%, o México com 19,9% e 

a Argentina com 19,5% (RODRIGUES, 2005; CALIXTO, 2005; CALIXTO e 

SIQUEIRA JR., 2008). 
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Dentre as espécies existentes, 25% serão extintas até 2050 (SOUZA-

MOREIRA et al., 2010). Os critérios de eficácia e segurança de plantas medicinais 

estão relacionados à qualidade, isto é, as plantas necessitam ser corretamente 

identificadas, cultivadas e coletadas, devem estar livres de material estranho, partes 

de outras plantas e contaminações inorgânicas e/ou microbianas (SOUZA-

MOREIRA et al., 2010). A qualidade deve ser alcançada mediante o controle das 

matérias-primas, do produto acabado, materiais de embalagem, formulação 

farmacêutica e estudos de estabilidade (ANVISA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA 

COLEGIADA - RDC Nº 10, DE 9 DE MARÇO DE 2010).  

Além de seu uso na medicina popular com finalidades terapêuticas, as 

plantas medicinais têm contribuído, ao longo dos anos, para a obtenção de vários 

fármacos, até hoje amplamente utilizados na clínica, como a emetina, a vincristina, a 

colchicina e a rutina. A avaliação dos efeitos farmacológicos pode ser usada como 

estratégia para descobrir novos fármacos de origem vegetal (PATWARDHAN et al., 

2004; SAMY e GOPALAKRISHNAKONE, 2008). A cada momento são relacionadas 

na literatura novas moléculas de origem em plantas medicinais, algumas de 

relevante ação farmacológica como a forscolina, o taxol e a artemisinina (FOGLIO et 

al., 2007).  

No Brasil, até março de 2008, foram registrados 512 medicamentos 

fitoterápicos. Destes, 432 são simples e 80 associados, nas diversas formas 

farmacêuticas. Já as espécies vegetais dos fitoterápicos registrados na ANVISA 

totalizam 162 espécies (CARVALHO et al., 2008). Entre 2011 e fevereiro de 2012 

foram encaminhados 107 processos para análise de espécies vegetais, sendo que 

destes 37 foram registrados até inicio de março e foi publicada a primeira edição do 
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Formulário Nacional de Fitoterápicos com 83 monografias completas de plantas 

medicinais (ANVISA, 2012).   

Com o intuito de promover o desenvolvimento sócio-econômico na área de 

plantas medicinais e fitoterápicos e proporcionar melhorias na qualidade de vida da 

população brasileira, foi instituída, em 2006, a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), por meio do Decreto nº 5.813. As ações 

decorrentes dessa Política constituem o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF), aprovado pela Portaria Interministerial nº 2.960/2008, a qual 

também cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Associando a 

PNPMF com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

no Sistema Único de Saúde (SUS), foi implantada a Fitoterapia nos Programas de 

Saúde Pública, que incentiva a pesquisa e desenvolvimento do uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos, priorizando a biodiversidade nacional. A proposta é que, 

com esse incentivo, aumentasse o número de fitoterápicos registrados, com 

qualidade, segurança e eficácia comprovada, baseado em estudos pré-clínicos e 

clínicos, conforme a legislação vigente (CALIXTO; SIQUEIRA JR., 2008; 

CARVALHO et al., 2008). 

Segundo a RDC no. 14/10, o medicamento fitoterápico deve apresentar 

eficácia e segurança validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de 

utilização, documentações tecnocientíficas ou evidências clínicas. Pelo fato da RDC 

no. 14/10 ser bastante ampla, devido aos assuntos abordados quanto aos 

fitoterápicos, têm-se normas complementares, algumas exclusivas a este tipo de 

medicamento, sendo elas: a IN no. 05/10 (“Lista de referências bibliográficas para 

avaliação de segurança e eficácia de fitoterápicos”); RE no. 90/04 (“Guia para a 

realização dos testes de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos) e a RE no. 91/04 
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(“Guia para a realização de alterações, inclusões, notificações e cancelamento pós-

registro de fitoterápicos”) (ANVISA, 2010).    

Do ponto de vista social, o estudo toxicológico é prioritário, mas do ponto de 

vista ético, clínico e empresarial é necessária uma validação completa. O aspecto 

relevante em relação ao uso de plantas medicinais pela população é que estas são 

usadas como medicamentos e devem ser avaliadas como tal, principalmente porque 

o seu uso deve considerar os fatores diferenciais não só em relação às plantas ‘per 

se’, mas também em relação às patologias e a reatividade individual aos tratamentos 

(BIAVATTI et al., 2007). Com a crescente demanda por medicamentos e 

considerando-se o seu elevado custo, a busca de fontes alternativas e a 

implementação de projeto sistemático para o estudo e validação do uso de plantas 

medicinais parecem mais que justificáveis (BARBOSA-FILHO et al., 1991; ALMEIDA 

et al., 2001; ROCHA et al., 2005; ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 2006; SILVA et al., 

2006; BIAVATTI et al., 2007).  

 

1.2 Achillea millefolium L 

 

1.2.1. Descrição botânica 

O nome do gênero, Achillea, provavelmente deriva de Aquiles, da mitologia 

grega, ou de Achillo, médico que utilizou partes da planta para tratar um soldado 

ferido (LeSTRANGE, 1977). Já o nome da espécie, millefolium, deriva da 

característica da folha, cujo aspecto assemelha-se a inúmeras folhas em uma só 

(CHANDLER, 1989). 

Existem entre 110-140 espécies do gênero Achillea L (Asteraceae) 

amplamente distribuídas no hemisfério norte (APPLEQUIST, MOERMAN, 2011). 
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Apresenta-se como uma planta herbácea perene, rizomatosa, ereta, aromática, com 

caules eretos, alcançando de 30 a 50 cm de altura. É ramificada na parte superior e 

suas folhas são alternas, compostas, finamente pinadas, de coloração verde 

acinzentada escura (Figura 1A e 1B; CHANDLER, 1989). As flores são pequenas, 

reunidas em inflorescências denominadas capítulos, reunidos em uma panícula 

terminal, apresentam coloração branca, rosada, magenta ou vermelha (CHANDLER, 

1989; PACIORNIK, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          A                                                               B 
Figura 1. A - Canteiro com Achillea millefolium L (Asteraceae); B- Vista panorâmica 
dos canteiros. Foto: Maísa Gonçalves, Horto Medicinal da Universidade Paranaense - 

Umuarama – PR., 2011. 

 

 

1.2.2. Distribuição  

A A. millefolium L é uma planta nativa na Europa, América do Norte, sul da 

Austrália e norte da Ásia e cultivada amplamente pelo mundo (ALONSO, 1998; 

APPLEQUIST, MOERMAN, 2011). No Brasil é amplamente cultivada em hortas 
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(SOUZA et al., 2005; SOUZA et al., 2006; LORENZI, MATOS, 2002; MARTINS et al., 

2000; PANIZZA, 1997). 

Encontrada em diferentes climas, desde temperados a subtropicais; tolera 

condições climáticas variadas, desde sol pleno, geadas até frio intenso (-150C) e 

resiste bem à seca. Cresce em prados, colinas, montanhas, terrenos baldios e a 

margem de caminhos. Apesar destas variações, é uma planta que prefere solo bem 

drenado, arenoso e arejado, com altitudes inferiores a 1500 metros (CHANDLER, 

1989; CORRÊA JUNIOR et al., 1994). Floresce na primavera e verão, em Curitiba 

nos meses de novembro a janeiro (CORREIA JUNIOR et al., 1994), e na Europa e 

Estados Unidos, de maio e junho (OKA, 1998). 

 

1.2.3. Sinonímia 

Por ser amplamente cultivada, a planta recebe nomes populares regionais 

relacionados às suas propriedades medicinais e/ou a sua morfologia externa. No 

Brasil, é conhecida como pronto alívio, mil-folhas, milefólio, mil-em-rama, aquiléia, 

erva-dos-soldados, erva-dos-carpinteiros, erva-dos-militares, botão-de-prata, 

pestana de vênus (LORENZI, MATOS, 2002; MARTINS et al., 2000; PANIZZA, 

1997). Em outros idiomas é conhecida como herbe à charpentier (francês); yarrow, 

milfoil, thousand leaf (inglês); millefoglie (italiano); milenrama, plumajillo, alhucema, 

milhojas cientoenrama (espanhol) entre outros (FONT QUER, 1985; CHANDLER, 

1989; MITICH, 1990; ALONSO, 1998; CÄCERES, 1999; BLUMENTHAL et al., 2000). 

 

1.2.4. Etnofarmacologia 

Os primeiros relatos sobre o uso medicinal da A. millefolium L estão 

descritos no manual de medicina encontrado nas ruínas de Nippur, na Mesopotâmia, 
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datado de aproximadamente 2200 a.C. (THORWALD, 1990). Vários autores citam a 

lenda de que Aquiles, o herói grego, foi curado de ferimentos de guerra com partes 

desta planta e, após sua cura, utilizou-a para estancar a hemorragia dos ferimentos 

de soldados, na guerra de Tróia (~1200 a.C.) (CHANDLER, 1989; ALONSO, 1998; 

CÁCERES, 1999; APPLEQUIST e MOERMAN, 2011). Soldados gregos e romanos 

carregavam a planta como parte de seus suprimentos e Dioscórides, herborista 

grego do primeiro século a.C., relatava que o uso de mil-folhas impedia a inflamação 

de feridas e úlceras (MITICH, 1990). 

Por volta de 1450, na Europa, a A. millefolium L foi utilizada para aliviar 

cefaléias e dores de dente, para estancar sangramentos nasais e como preventivo 

de calvície. No século XVII foi utilizada no tratamento de hemorróidas, infecções, 

inflamações, fístulas e como tônico (FONT QUER, 1988; MITICH, 1990). Entre 1836 

a 1882 as folhas e flores secas foram preconizadas pela Farmacopéia dos Estados 

Unidos como tônico, estimulante e emenagogo (CHANDLER, 1989).   

Várias comunidades aborígines norte-americanas utilizavam a A. millefolium 

L em diversas afecções como distúrbios gastrintestinais (TANTAQUIDGEON, 1974; 

HAMEL e CHILTOSKEY, 1975; HERRICK, 1977), resfriados, febre e quadros 

respiratórios e sua aplicação local na cura de feridas e inflamações (CHANDLER et 

al., 1982; BLUMENTHAL et al., 2000; WICHTL, 2004). 

Tanto a planta como seu óleo essencial estão listados em várias 

farmacopéias européias e são utilizados oficialmente em países como França, 

Alemanha, Áustria, Suíça, Romênia e Hungria (BLUMENTHAL et al., 2000). Pela 

Comissão Alemã a A. millefolium L compõe vários medicamentos para o tratamento 

de dispepsias, sintomas gastrintestinais e bactericida (BLUMENTHAL et al., 2000; 

KOCEVAR et al., 2008; APPLEQUIST e MOERMAN, 2011). O British Herbal 



                                                                                                                                         
I. Introdução 

 

32 

Compendium (BRADLEY, 1992) também ressalta as ações espamolíticas, 

emenagoga e colerética da planta. Em Cuba, a A. millefolium L pertence ao grupo de 

plantas medicinais utilizadas pela população e preconizadas pelo Ministério de 

Saúde Pública (CUBA, 1993).  

Propriedades terapêuticas atribuídas à mil-folhas, muitas vezes sem 

comprovação científica, mas citadas com frequência em publicações antigas e 

recentes, englobam ação cicatrizante, hemostática, analgésica, antiinflamatória, 

antipruriginosa, antipirética, laxativa, anti-helmíntica, anestésica local, calmante, 

sedativa, antiviral, contraceptiva, abortiva, expectorante, diurética e antihipertensiva 

(CASTRO, 1981; BALMÉ, 1982; CHANDLER et al., 1982; DUKE, 1987; CHANDLER, 

1989; CÁCERES, 1999; BLUMENTHAL et al., 2000; CORRÊA et al., 2000; 

APPLEQUIST e MOERMAN, 2011).  

As principais indicações terapêuticas populares da A. millefolium L, 

baseadas nas propriedades descritas anteriormente e citadas por vários autores, 

são: 

• Leucorréia, menorragia, hematúria e incontinência urinária (PIO CORREIA, 

1974); 

• Epilepsia, histeria, melancolia e nervosismo (LeSTRANGE, 1977); 

• Gastrite, úlcera gástrica, dispepsia nervosa e diarréia (NEGRI, 1979; OKA, 

1998; BRUNETON, 1999; SCHULZ et al., 2001; WILLUHN, 2002; 

DALSENTER et al., 2004; CAVALCANTI et al., 2006; PIRES et al., 2009); 

• Ação antiqueda capilar (LEUNG e FOSTER, 1980; CHANDLER, 1989; 

ALONSO, 1998); 

• Afecções de pele (úlceras, abcessos, eczemas, queimaduras, hematomas, 

alopecia e hiperhidrose (CASTRO, 1981; BALMÉ, 1982; CHANDLER et al., 
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1982; FRANCO, 1996; CÁCERES, 1999; BRUNETON, 1999; WILLUHN, 

2002; FRANCO, 2003; CAVALCANTI et al., 2006); 

• Quadros vasculares como varizes, tromboses e hemorróidas (FONT QUER, 

1985; ALONSO, 1998; CÁCERES, 1999); 

• Hipertensão arterial (FONT QUER, 1985; De SOUZA et al., 2011); 

• Ação analgésica e anti-inflamatória em processos reumáticos e dolorosos 

como cefaléia, dismenorréia, odontalgia e artrite gotosa (CHANDLER, 1989; 

ALONSO, 1998; CORRÊA et al., 2001; LORENZI e MATOS, 2002; YAEESH 

et al., 2006; BENEDEK  et al., 2007; PIRES et al., 2009); 

• Afecções do trato respiratório como asma, pneumonia, tuberculose e gripe 

(CÁCERES, 1999; BLUMENTHAL et al., 2000); 

• Tratamento de condilomas, câncer e tumores de mama, fígado, baço e útero 

(CÁCERES, 1999); 

• Tratamento de picada de cobra (MORS et al., 2000). 

 

1.2.5. Composição Química  

As propriedades terapêuticas e o valor taxonômico da A. millefolium L 

geraram interesse sobre o estudo de sua composição química e o primeiro trabalho 

foi reportado a Hoffmann, em 1719, que realizou a extração do óleo volátil de cor 

azul (FALK et al., 1974; CHANDLER, 1989); portanto esta planta é objeto de estudos 

a mais de 290 anos. 

A domesticação e o cultivo aparecem como opções para a obtenção de 

matéria prima de interesse farmacêutico e redução de extrativismo nas formações 

florestais (REIS, MARIOT; 2002). O cultivo também se mostra importante sob o 

ponto de vista de homogeneidade da matéria prima obtida.  Inúmeros são os fatores 
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que interferem na concentração e composição química da A. millefolium L e das 

plantas em geral. Entre estes fatores estão o clima, o tipo de solo e os sais minerais 

presentes, a época da colheita, a água, o crescimento sazonal além de outros 

fatores de estresse (GOBBO-NETO e LOPES; 2007). 

Em sua composição química, a literatura descreve a presença de óleo 

essencial (principalmente o camazuleno, além de cineol, borneol, pinenos, cânfora, 

mentol, eugenol, azuleno) (LORENZI, MATOS, 2002; BLUMENTHAL et al., 2000; 

PANIZZA, 1997), flavonóides (apigenina e luteolina em maior frequência e com 

menor frequência a artemetina, rutina, quercetina, casticina, acacetina entre outros) 

(CSUPOR-LOFFLER et al., 2009; GUEDON et al., 1993; TESKE, TRENTIN, 1997), 

sesquiterpenes (paulitina, isopaulitina, psilostacina C, desacetilmatricarina, sistenina) 

(CSUPOR-LOFFLER et al., 2009; GLASL et al., 2002). Estão presentes também 

alcalóides (achileina) (MILLER e CHOW, 1954), esteróides (principalmente o β-

sitosterol, além de estigmasterol, colesterol, campesterol), triterpenos 

(principalmente a α-amirina, além de β-amirina, taraxasterol, pseudotaraxasterol) 

(CHANDLER et al., 1982), taninos, mucilagens, cumarinas, resinas, saponinas, 

ácidos graxos, alcalóides, e princípio amargo (LORENZI e MATOS, 2002; MARTINS 

et al., 2000; PANIZZA, 1997; PIRES et al., 2009). 

Entre os principais constituintes da A. millefollium L com atividade central 

encontram-se os flavonóides, com percentuais que variam entre 0,30 e 0,33% 

(ROMERO et al., 2007) até  0,59% (TUBEROSO et al., 2009). Diferentes tipos de 

flavonóides são identificados, e seus percentuais variam de acordo com o tipo de 

extrato. Estudos em cromatografia de camada delgada (CCD) demonstraram que o 

extrato bruto hidroalcóolico (EBHA) das partes aéreas de A. millefolium L, apresenta 

0,59 % de flavonóides, sendo que deste total, 45,2% é de rutina, 7,9% é de 
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apigenina, e 4,6% entre luteolina, artemetina e quercetina, sendo o restante de 

outros compostos fenólicos (CSUPOR-LOFFLER et al., 2009; PIRES et al., 2009; 

TESKE e TRENTIN, 1997; WAGNER,1996; GUEDON et al., 1993). Enquanto que o 

EBHA de 22 espécies de Achillea apresenta 13,3 a 27,9% de flavonóides, sendo que 

deste total, entre 3,38 e 9,17% é de apigenina, entre 1,35% e 1,72% de rutina e 

entre 4,21% e 4,48% de luteolina (BENETIS et al., 2008). O EBHA de A. millefolium 

L, apresenta aproximadamente 28,4% de flavonóides, distribuídos em 14,2% de 

apigenina, 3,2% de rutina, 10,2% são de luteolina e 1,8% de outros compostos 

fenólicos (TRUMBECKAITE et al., 2011). Já o extrato bruto metanólico de A. 

millefolium L, apresenta aproximadamente 12,5 a 13,3% de flavonóides, sendo que 

deste percentual a prevalência é de rutina (48 a 54%), enquanto que 9 a 10% são de 

apigenina e o restante de outros compostos fenólicos (KOCEVAR et al., 2008). Para 

este estudo utilizamos os dados descritos por Tuberoso et al. (2009) onde 1g do 

EBHA equivale a 1 mg (0,1%) de apigenina.  

 

1.2.6. Propriedades Farmacológicas 

As espécies do gênero Achillea, principalmente a A. millefolium L, têm sido 

objeto de grande número de investigações farmacológicas. Os compostos fenólicos, 

como os flavonóides, são considerados um dos grupos farmacologicamente ativos 

mais importantes presentes em espécies do gênero Achillea. De acordo com a 

literatura (MARKHAN et al., 1998; SOUZA et al., 2005), o teor de flavonóides 

produzido por uma planta é considerado fator importante de proteção para as 

plantas contra a radiação ultravioleta (UV), anulando os efeitos deletérios de radicais 

livres produzidos no tecido por UV. Markhan et al. (1998) demonstraram que os 
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flavonóides atuam também dissipando, de maneira inofensiva, a energia UV 

absorvida.    

Assim, a atividade farmacológica da planta é atribuída a sesquiterpeno 

lactonas, azuleno (o principal constituinte do óleo essencial), e flavonóides. Apesar 

da Farmacopeia Europeia regulamentar apenas o óleo essencial e conteúdo 

proazulene (EUROPEAN PHARMACOPEIA, 2005), a presença de flavonóides é de 

grande importância, pois estas substâncias são conhecidas por apresentarem ação 

espasmolítica (LEMMENS-GRUBER et al., 2006;. YAEESH et al., 2006), colerética 

(BENEDEK et al., 2006), antioxidante (KONYALIOGLU e KARAMENDERES, 2005; 

CANDAN et al., 2003) e antimicrobiana (CANDAN et al., 2003). 

A atividade espasmolítica verificada em intestino de coelho isolado e em íleo 

isolado de cobaia foi atribuída aos flavonóides (HALBERSTEIN, 2005; LEMMENS-

GRUBER et al., 2006). A atividade antiflogística de A. millefolium L. também foi 

atribuída aos flavonóides (BLUMENTHAL et al., 2000).  

Outras atribuições a A. millefolium incluem a ação anti-inflamatória, onde 

estudos mostraram este efeito para o composto azuleno (ZITTER-EGLSEER et al., 

1991; KASTNER et al., 1993). Além disso, frações ricas em lactonas 

sesquiterpênicas e em flavonóides exibiram ação anti-flogística, por inibirem o 

edema induzido por óleo de cróton em orelha de camundongos (DELLA LOGGIA, 

1992). 

O flavonóide artemetina também apresentou efeitos anti-inflamatórios em 

ratos Wistar, nos quais a administração por via oral reduziu o edema de pata 

induzido pela carragenina, a formação de granuloma induzido por pequenas bolas 

de algodão e a permeabilidade vascular induzida por histamina. Além disso, foi 

avaliada também a segurança em relação ao seu uso prolongado, onde a artemetina 
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administrada em ratos por via oral, em doses superiores às anti-inflamatórias, 

durante 30 dias, não alterou o consumo de água e de alimentos, o ganho de peso 

corporal, não alterou parâmetros hepáticos e renais, além de não ter desenvolvido 

úlceras e nem ter alterado o comportamento dos animais (SERTIÉ, 1990). 

Garcia et al. (1997) demonstraram que o extrato metanólico das partes 

aéreas de Achillea ageratum possui propriedades analgésicas e antipiréticas, em 

diversos modelos experimentais, sendo que a investigação fitoquímica do extrato 

revelou a presença de compostos polifenólicos, sugerindo que os flavonóides seriam 

os responsáveis por estes efeitos. Já, no óleo essencial os responsáveis pelas 

propriedades analgésicas seriam os derivados do ácido salicílico, eugenol e mentol. 

Os taninos, esteróis, triterpenos e substâncias do óleo volátil, como cânfora, 

azuleno, sesquiterpenos e mentol possuem atividade anti-inflamatória e flavonóides 

com atividade antiespasmódica (CHANDLER, 1989).  

As flavonas, isoladas das partes aéreas de A. atrata L multifida, parecem 

possuir atividade antimicrobiana in vitro (ALJANCIC et al., 1999). Dois flavonóides, 

casticina (HAIDARA et al., 2006) e centaureidina (TRIFUNOVIC et al., 2006), 

respectivamente derivados de A. millefolium L e A. clavennae, mostraram exercer 

atividade citotóxica. Além disso, os resultados de um estudo in vitro, mostraram que 

os flavonóides presentes no extrato de A. millefolium L exibiam atividade estrogênica 

(INNOCENTI et al., 2007; TAKZAREE et al., 2008).   

Estudos pré-clínicos corroboram com os dados anteriores da literatura em 

relação aos efeitos antinociceptivo e antiulcerogênico do extrato bruto de A. 

millefolium L (DALSENTER et al., 2004; CAVALCANTI et al., 2006; PIRES et al., 

2009).   O extrato aquoso de A. millefolium L apresentou atividade antiulcerogênica, 

em ratos Wistar, submetidos a diferentes modelos de indução de lesões gástricas 
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(etanol, indometacina e ácido acético), sem sinais importantes de toxicidade mesmo 

submetendo-se a exposições durante 90 dias (CAVALCANTI et al., 2006). 

O pré-tratamento dos animais com extrato bruto de A. millefolium L reduziu a 

taxa de mortalidade para 40% em ratos que receberam LPS e d-GaIN, apresentando 

o efeito hepatoprotetor contra d-galactosaminase (d-GalN) e lipopolissacarídeo 

(LPS) que agem induzindo hepatite em ratos. Além disso, os aumentos plasmáticos 

de ALT (alanina aminotransferase) e AST (aspartato aminotransferase) foram 

prevenidos com a administração do extrato de Achillea. Também houve uma 

melhora na arquitetura hepática, com ausência de congestão parenquimal, 

diminuição de apoptose celular (YAEESH et al., 2006).  

Diferentes espécies do gênero Achillea têm sido usadas no tratamento de 

desordens gastrointestinais e hepatobiliares na medicina européia tradicional, onde 

em fígados de rato, o efeito colerético de frações da planta comparado com a 

cinarina, principal componente colerético da Cynara scolymus tem sido estudado. O 

extrato da planta estimulou um fluxo biliar mais eficientemente que o simples 

composto cinarina (BENEDEK et al., 2005). 

 

1.2.7. Toxicologia 

A. millefolium L é considerada uma planta de baixa toxicidade, classificada 

como de uso seguro (DUKE, 1987) e aprovada pela Food and Drug Association 

(FDA) para uso em bebidas alcoólicas (BLUMENTHAL et al., 2000), contribuindo 

assim para sua utilização pela população. Porém alguns de seus constituintes 

químicos são citados na literatura como potencialmente tóxicos, entre eles a cânfora, 

a rutina, as tujonas, o terpineol, o cineol, o formaldeído e o ácido isovalérico (DUKE, 

1992).  
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Duke (1987), ao classificar as plantas medicinais quanto ao seu potencial 

tóxico, considerou a mil-folhas como uma planta cujo uso é mais seguro que o café, 

podendo ser ingerida uma quantidade diária de três xícaras, por um adulto. TYLER, 

citado por Duke (1987), em seus estudos de segurança não atribuiu pontos 

negativos à A. millefolium L enquanto que Rose também citado por Duke (1987), não 

recomendou a ingestão superior a uma xícara de infuso ao dia, com 10 gramas da 

planta, classificando-a como mais perigosa que o café.  

Estudos de segurança demostraram que a administração do infuso de A. 

millefolium L em doses superiores a 3,65 g/kg (via oral) e superiores a 3,1 g/kg (via 

intraperitoneal), do extrato etanólico na dose de 1 g/kg (via intraperitoneal), em ratos, 

e do extrato aquoso bruto nas doses de 6,5 g/kg (via oral) e de 2,25 g/kg (via 

intraperitoneal), em camundongos, produziram mortalidade abaixo de 50% nos 

animais tratados (KUDRZYCKA-BIELOSZABSKA e GLOWNIAK, 1996; CÁCERES, 

1999; SANSANA, 1999).  

Estudos demonstraram que as doses de 10 g/kg (via oral) e 3 g/kg (via 

intraperitoneal) do extrato aquoso bruto das folhas de A. millefolium L, em ratos, 

produziram mortalidade abaixo de 50% nos animais tratados. Ainda a administração 

de uma única dose do extrato bruto aquoso ou o tratamento diário com uma dose 

durante 28 dias (subcrônico) ou durante 90 dias (crônico) ou ainda 30 dias após a 

suspensão dos tratamentos com a maior dose do extrato (1,2 g/kg, via oral), 

demonstraram que a A. millefolium L não promoveu alteração das funções hepática, 

renal, pancreática e hematológica de ratos machos e fêmeas (CAVALCANTI, 2002). 

Estudos pré-clínicos, após 90 dias de tratamento com A. millefolium L, em 

ratos fêmeas não indicam toxicidade reprodutiva (BOSWELL-RUYS et al., 2003; 

DALSENTER et al., 2004). Em outro experimento, o extrato de folhas não alterou o 
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tempo do primeiro acasalamento, fertilidade e o tamanho das crias (BARNES et al., 

1979).  Em relação à atividade contraceptiva da A. millefolium L, a fração 

água/metanol exibiu atividade estrogênica e nove componentes foram isolados entre 

eles o 9-O- b-d-glucopiranosídeo, isolado pela primeira vez neste gênero 

(MONTANARI et al., 1998; INNOCENTI et al, 2007). 

As alcamidas, betonicina e estaquidrina, produziram uma ação uterotônica 

em ratas prenhas, indicando que o uso da planta não é recomendável durante a 

gestação (ALONSO, 1998; BLUMENTHAL et al., 2000). Alonso (1998) e Cáceres 

(1999) relataram que tanto o uso prolongado quanto doses elevadas da planta foram 

relacionadas a queixas de tontura e cefaléia.  

 

1.2.8. Achillea millefolium L e o Sistema Nervoso Central 

Os produtos naturais têm servido de inspiração para o desenvolvimento de 

várias substâncias pela química orgânica nos últimos tempos. A avaliação de 

extratos e de compostos derivados de plantas, e que, apresentam atividade 

promissora, serve como caminho para o avanço de metodologias de síntese e a 

possibilidade de fabricação de análogos do composto original, melhorando seus 

aspectos farmacológicos e farmacêuticos (HARVEY, 2008), buscando sempre uma 

maior eficácia e menos efeitos adversos.  Na última década, houve um aumento 

significativo na busca de novos agentes terapêuticos originados de plantas 

medicinais para doenças psiquiátricas (ZHANG, 2004). Isto pode ser explicado pela 

importância que os distúrbios mentais e neurológicos apresentam atualmente. 

A prevalência mundial de distúrbios neurológicos e mentais tem preocupado 

a comunidade internacional. Segundo a OMS/WHO, estima-se que os transtornos 

mentais e neurológicos sejam responsáveis por cerca de 1% das mortes, tornando-
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os problemas prioritários de saúde. O prolongamento da expectativa de vida e o 

envelhecimento da população em geral nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento levam a um aumento na prevalência de doenças crônicas e 

progressivas (OMS/WHO, 2006; OMS/WHO, 2007).  

As áreas terapêuticas de oncologia, cardiovascular e sistema nervoso 

central (SNC) representam mais de 50% do mercado total de medicamentos por 

indicação e 52% do mercado farmacêutico total. A área de oncologia representa 

18% da quota total de mercado, a área de cardiovascular 19% e do SNC com 15% 

do total (GBI RESEARCH, 2010). Estes percentuais indicam que estas áreas 

terapêuticas irão decidir o caminho a ser seguido pela indústria farmacêutica global. 

Entre as doenças do SNC, podemos citar a depressão e a ansiedade, como 

doenças primárias ou secundárias a outras patologias, centrais ou não. De acordo 

com a OMS/WHO (2007), dessas, a depressão apresenta maior destaque, uma vez 

que é classificada como a principal causa de incapacidade mundial e afeta 

aproximadamente 120 milhões de pessoas no mundo inteiro em diferentes faixas 

etárias.  

Atualmente, o número de trabalhos científicos que estudam e comprovam o 

efeito ansiolítico e/ou antidepressivo de plantas medicinais utilizadas popularmente é 

imenso. Um grande número de plantas tradicionalmente utilizadas apresentam 

propriedades farmacológicas com grande potencial em aplicações terapêuticas para 

o SNC, tais como transtornos de ansiedade (CARLINI, 2003; FAUSTINO et al., 

2010). Estas plantas têm sido estudadas em uma variedade de modelos animais e 

ensaios neuroquímicos, resultando informações úteis para o desenvolvimento de 

novas farmacoterapias (SOUSA et al., 2008).  



                                                                                                                                         
I. Introdução 

 

42 

Poucas são as substâncias derivadas de plantas que já foram aprovadas 

para o uso clínico. Isso devido as complexas misturas de componentes químicos e 

as diversas ações biológicas e farmacológicas da maioria das plantas medicinais. Os 

extratos e constituintes que apresentam efeitos terapêuticos em modelos animais de 

doenças psiquiátricas devem ser usados na busca de novos agentes terapêuticos a 

partir destas plantas para esses transtornos (SOUSA et al., 2005; SOUSA et al., 

2007; SOUSA et al., 2008).   

No entanto é necessário comprovar a segurança da utilização destes 

compostos na clínica, antes de serem utilizados em pacientes no tratamento de 

desordens psiquiátricas. Considerando a dificuldade do paciente à adesão 

terapêutica aos métodos convencionais, devido aos efeitos colaterais, que ocorrem 

principalmente em tratamentos de longa duração, os medicamentos derivados de 

plantas medicinais podem ser uma alternativa para os pacientes que apresentam 

condições persistentes e intolerância aos efeitos adversos. Os efeitos benéficos de 

plantas e seus constituintes têm sido demonstrados em estudos clínicos no 

tratamento de distúrbios psiquiátricos, como a ansiedade e depressão (ZHANG, 

2004; SARRIS, 2007). 

Na ANVISA, são encontrados registros de alguns medicamentos 

fitoterápicos classificados de acordo com a principal categoria terapêutica 

comprovada, como ansiolíticos simples como a Valeriana officinalis, Piper 

methysticum, Passiflora incarnata, Melissa officinalis e Matricaria recutia, enquanto 

que como antidepressivo tem-se apenas o Hypericum perforatum (Di CARLO et al., 

2001; SARRIS, 2007; CARVALHO et al., 2008). 

Com a inclusão, pelo Ministério da Saúde (MS), da A. millefolium L na lista 

de plantas que poderão originar fitoterápicos (Fev/2009), reforça-se ainda mais a 
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necessidade de estudos científicos que comprovem seu uso pela população, acerca 

de sua eficácia e segurança (MS, 2010).  Apesar da A. millefolium L compor a lista 

de plantas propostas pelo Ministério da Saúde (MS, 2010) e que poderá originár um 

fitoterápico para o tratamento de distúrbios do SNC, poucos dados têm sido 

publicados sobre esta ação farmacológica.  

Reyes e Saraiva (1995) mostraram que a administração do extrato aquoso 

de folhas da A. millefolium L (750 e 1000 mg/kg de peso) diminuiu a atividade 

exploratória, no teste da placa perfurada, e a atividade motora dos animais no teste 

da barra giratória, e potenciou o tempo de sono induzido por pentobarbital em 50% 

dos animais, sugerindo depressão do SNC. 

O óleo essencial da A. millefolium L diminuiu a atividade espontânea dos 

animais no campo aberto, inibiu as convulsões induzidas por cardiazol e prolongou o 

sono induzido por hexobarbital (Evipan®) nas doses de 300 a 600 mg/kg 

(KUDRZYCKZ-BIELOSZABSKA, GLOWNIAK, 1996). 

Molina-Hernandez et al. (2004), empregando o teste de conflito operante, 

mostraram que a administração intraperitoneal do extrato aquoso das flores de       

A. millefolium L possui ação do tipo anti-conflito e que esta varia de acordo com a 

fase do ciclo estral em ratas. Reforçando esta sugestão de um provável efeito 

ansiolítico, Vafaei et al. (2006) mostraram que o extrato hidroalcoólico das partes 

aéreas de A. millefolium L administrado agudamente, por via intraperitoneal, exerce 

um efeito ansiolítico no teste do labirinto em cruz elevado.  Estudos anteriores 

mostraram um efeito ansiolítico do extrato bruto hidroalcóolico das partes aéreas de 

A. millefolium L no modelo do labirinto em cruz elevado e no teste de esconder 

esferas, em camundongos (BARETTA et al., 2009).  
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A busca por novas drogas ansiolíticas é justificada pelos problemas 

encontrados com os atuais tratamentos para os Transtornos de Ansiedade 

Generalizada. Por exemplo os benzodiazepínicos (BDZ) que podem levar a efeitos 

colaterais, como amnésia, dependência e sedação, o que causa grande 

preocupação; já a buspirona, outro ansiolítico, apresenta baixa satisfação entre os 

pacientes; e os antidepressivos podem levar à disfunção sexual, insônia e distúrbios 

gastrointestinais (ANDREATINI et al., 2001; CARLINI, 2003; MITTE et al., 2005). 

Atualmente, existem várias drogas antidepressivas disponíveis para uso 

clínico, que, com relação aos fármacos antidepressivos mais antigos (por exemplo, 

tricíclicos), mostram maior tolerabilidade e segurança. No entanto, dois grandes 

problemas ainda são observados: uma longa demora (2-4 semanas) para obter 

melhora clínica significativa e a sua eficácia limitada, uma vez que, 

aproximadamente, apenas 50% dos pacientes apresentam a remissão completa 

(BERTON, NESTLER, 2006). Além disso, os novos antidepressivos (por exemplo, 

fluoxetina, venlafaxina e duloxetina) ainda apresentam efeitos colaterais 

desagradáveis como, disfunção sexual, ou elevação da pressão arterial 

(PAPAKOSTAS, 2010), o que reduz a adesão do paciente ao tratamento de 

manutenção. Assim, novas drogas antidepressivas são necessárias. As plantas 

medicinais são uma fonte rica e promissora para a busca de novas drogas 

psicotrópicas (CARLINI, 2003) e o Hypericum perforatum é um bom exemplo de um 

produto natural para os estados depressivos (BUTTERWECK et al., 1998; 

BUTTERWECK et al., 2000; RAHIMI et al., 2009). 

Apesar da A. millefolium L ser bem conhecida na medicina tradicional 

brasileira, apresentando propriedades sobre diversos sistemas, poucos estudos 

científicos têm demonstrado a ação farmacológica relacionada ao Sistema Nervoso 
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Central. Por isto, o objetivo deste estudo foi verificar os possíveis efeitos ansiolítico e 

antidepressivo da administração oral aguda e repetida do extrato bruto hidroalcóolico 

das partes aéreas de A. millefolium L em diferentes modelos animais de avaliação 

comportamental. 
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A hipótese deste trabalho foi que o extrato bruto hidroalcóolico obtido das 

partes aéreas de Achillea millefolium L pode apresentar atividade ansiolítica e 

antidepressiva em diferentes modelos animais. Se esta hipótese for verdadeira, será 

justificada a continuidade de estudos para corroborar ou não o uso popular em 

distúrbios do sistema nervoso central e a A. millefolium L e poderá ser incluída na 

lista de plantas promissoras para novos produtos nesta área terapêutica.  
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3.1 Objetivo Geral 

- Investigar o efeito do extrato bruto hidroalcóolico das partes aéreas de                   

A. millefolium L em diferentes modelos animais, para avaliação de medicamentos 

ansiolíticos e antidepressivos.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

- Realizar análise fitoquímica qualitativa do extrato bruto hidroalcóolico das partes 

aéreas de A. millefolium L. 

 

 - Realizar a triagem farmacológica experimental com o extrato bruto hidroalcóolico 

das partes aéreas de A. millefolium L. 

 

- Verificar se o tratamento agudo e repetido (25 dias) com o extrato bruto 

hidroalcóolico das partes aéreas de A. millefolium L apresenta efeito tipo ansiolítico. 

 

- Verificar se o tratamento agudo com os flavonóides: apigenina e rutina                  

(A. millefolium L) e naringenina apresentam efeito tipo ansiolítico.   

 

- Verificar a participação da transmissão GABA/BZD com o uso da picrotoxina e do 

flumazenil. 

 

- Avaliar a possível ligação do extrato bruto hidroalcóolico das partes aéreas de        

A. millefolium L em RBZD. 
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- Verificar se o tratamento agudo e repetido (25 dias) com o extrato bruto 

hidroalcóolico das partes aéreas de A. millefolium L apresenta efeito tipo 

antidepressivo. 

 

- Avaliar o efeito do extrato bruto hidroalcóolico das partes aéreas de A. millefolium 

L, após tratamento repetido, sobre os níveis de monoaminas (5-HT, NA e DA) e seus 

metabólitos em diferentes áreas cerebrais (córtex frontal, hipocampo, amígdala e 

estriado). 
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4.1 Material Biológico 

Foram utilizados camundongos machos albinos Swiss - Mus musculus         

(3 - 3,5 meses de idade) e ratos machos albinos - Rattus norvegicus, da linhagem 

Wistar (3 - 4 meses de idade), experimentalmente ingênuos, pesando entre 30 a 

45g e 200 a 300 g, respectivamente, no período experimental. O número total de 

animais utilizados nestes experimentos foi de 794 camundongos e 20 ratos (para o 

binding). Os animais foram provenientes do Biotério Central da Universidade 

Paranaense. Os animais foram alojados em grupos de 5-6 por caixa e mantidos 

durante os experimentos no Biotério setorial do laboratório de Farmacologia da 

Universidade Paranaense (UNIPAR). A temperatura ambiente, 22 ± 1°C e o ciclo de 

luz claro/escuro de 12h (luz das 6h às 18h) foram controlados automaticamente. Os 

animais receberam água e ração ad libitum, exceto durante a realização dos 

experimentos. Os grupos controle e experimental (n= 10-12 para cada grupo) os 

animais foram randomizados em controle e grupos experimentais. As análises 

comportamentais descritas neste trabalho foram realizadas no período entre 8h a 

13h e no dia de cada experimento os animais foram habituados às condições 

experimentais pelo menos 1h antes do início de cada experimento.  

Para a coleta de material biológico, após o tratamento os animais foram 

decapitados com guilhotina e o cérebro dissecado e armazenado em temperatura 

de - 40oC até o dia das análises. Enquanto que os demais animais foram 

submetidos à eutanásia logo ao termino dos testes comportamentais. 

Para eutanásia foi utilizada a dose letal de Tiopental (150mg/kg), 

administrado intraperitoneal, conforme estabelece a Resolução No. 714, de 20 de 

junho de 2002 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, em seguida os animais 
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foram acondicionados em sacos plásticos, mantidos em congelador próprio presente 

no laboratório de Farmacologia e recolhido pelos responsáveis do lixo hospitalar e 

conduzidos ao destino, conforme protocolo do Comitê de Biossegurança da 

UNIPAR. O presente projeto foi desenvolvido de acordo com as normas legais de 

experimentação animal (Lei Arouca - nº 11.794, de 8 de outubro de 2008) e, antes 

de seu início foi submetido ao Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

UNIPAR, sendo executado somente após sua aprovação sob número de 

autorização 13.911, conforme apresentado no Anexo I. 

4.2 Material Botânico 

A. millefolium L utilizada nestes experimentos foi coletada em julho de 2007 

no Horto Medicinal (Figuras 2 e 3) da Universidade Paranaense (UNIPAR) Unidade 

Universitária de Umuarama (Brasil), a 430 m de altitude acima do nível do mar 

(S23º47’55 – W53º18’48). A área para cultivo e as plantas matrizes de A. millefolium 

L foram selecionadas e coordenadas pela Profa Dra. Ezilda Jacomassi (UNIPAR). O 

material vegetal (partes aéreas isentas de inflorescência) foi seco em estufa com 

circulação forçada de ar à 40°C por quatro dias. Após a secagem, o material foi 

submetido à trituração. A pulverização foi realizada em trituradores industriais, em 

seguida, o material foi acondicionado em saco duplo, de polietileno na parte interna 

e de papel Kraft na parte externa, até o preparo do extrato bruto.  

Uma amostra da planta foi coletada, preparada e identificada pela Dra. 

Mariza Barion Romagnolo (Departamento de Botânica, UNIPAR/UEM). Esta exsicata 

encontra-se registrada no Herbário da Universidade Paranaense (UNIPAR) Unidade 

Universitária de Paranavaí sob o N° 1896. 
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  Figura 2 – Horto de Plantas Medicinais da Universidade Paranaense – UNIPAR.  

Foto: Diretoria de Divulgação e Cultura da UNIPAR  
   

  
  Figura 3 – Canteiros para cultivo de plantas medicinais – vista panorâmica 

Foto: Diretoria de Divulgação e Cultura da UNIPAR  
(Horto de Plantas Medicinais da Universidade Paranaense - UNIPAR). 
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4.2.1 Preparação do extrato bruto hidroalcóolico (EBHA) 

O procedimento clássico para obtenção de extratos orgânicos de material 

vegetal seco e triturado é a extração por solventes de polaridade crescente, sendo 

os principais hexano, clorofórmio e etanol ou metanol (para compostos mais polares) 

e hexano, clorofórmio ou éter (para compostos apolares). Tais solventes devem ser 

preferidos ao invés da água, pois são mais facilmente evaporados e previnem o 

crescimento de microrganismos. Com uma extração inicial que utiliza solventes de 

baixa polaridade obtêm-se compostos mais lipofílicos, por outro lado com solventes 

alcoólicos obtêm-se um amplo espectro de material polar e apolar (MATOS, 1998; 

HOSTETTMANN et al., 2003). Em relação à escolha do solvente, deve-se levar em 

consideração a toxicidade do solvente e a estabilidade das substâncias extraídas. 

Na Tabela 1, são listadas algumas substâncias e o tipo de solvente adequado à sua 

extração (MATOS, 1998). 

O extrato bruto hidroalcóolico de A. millefolium L (etanol/água 9:1), obtido a 

partir de álcool de cereais, foi preparado na proporção de 100g da droga vegetal 

pulverizada a cada 100 mL de solvente. A extração realizada por maceração à 

temperatura ambiente (PRISTA et al., 1975), inicialmente por 48 horas e 

posteriormente até esgotamento. Os extratos hidroalcóolicos obtidos foram filtrados 

e concentrados à pressão reduzida em evaporador rotatório, com temperatura entre 

50-55°C. Após a eliminação do solvente orgânico, o extrato concentrado foi 

separado em alíquotas de 1000 mL, em frascos de cor âmbar, identificado com 

número de lote, data e concentração (através da determinação do peso seco), 

sendo conservado em congelador em temperatura média de -20°C. Uma parcela 

dos EBHA descongelados foi reconcentrada em rotaevaporador rotatório, 
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congelados em nitrogênios líquidos e liofilizados, fornecendo o EBHA com 

rendimento de 17,39%. 

Tabela 1 - Solvente e os respectivos metabólitos secundários extraídos. 
 

 
Solvente  

 
Substâncias Extraídas 

Éter de petróleo, hexano.  Lipídeos, ceras, pigmentos, 
furanocumarinas.  

Éter etílico, diclorometano, 
clorofórmio. 

Bases alcaloídicas livres, antraquinonas 
livres, terpenos, heterosídeos cardiotônicos, 

esteróides. 

Acetato de etila, butanol.  Geninas de flavonóides, cumarinas simples, 
terpenos e esteróides.  

Etanol e metanol. Heterosídeos de forma geral.  

Misturas hidroalcóolicas, água. Saponinas, taninos, flavonóides, açucares. 

Água acidificada Alcalóides. 

Água alcalinizada Saponinas. 
 

4.2.2 Análise Fitoquímica Preliminar 

Os testes fitoquímicos foram realizados segundo metodologia proposta por 

Mattos (1988). O EBHA de A. millefolium L foi testado quanto à presença de fenóis, 

taninos, antocianinas e antocianidinas, chalconas e auronas, alcalóides, flavonas, 

flavonóis e xantonas, flavononóis, leucoantocinaninas, flavanonas, flavonóides, 

açucares, esteroides e triterpenóides saponinas e ácidos fixos fortes, conforme a 

descrição abaixo:  

Uma solução contendo 25 mL do EBHA de A. millefolium L e 25 mL de 

solução com 70% de etanol e 30% de água, foi utilizada para a realização dos 
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testes. Separaram-se sete tubos de ensaio contendo 4 mL da solução contendo o 

EBHA, e foram submetidos aos seguintes testes: 

Tubo 1 - Teste para fenóis e taninos: foi acrescido ao tubo três gotas de FeCl3, 

agitou-se e foi observada a reação colorimétrica com formação de precipitados:  

- azul e/ou vermelho: indica a presença de fenóis;  

- azul: indica a presença de taninos pirogálicos e 

- verde: indica a presença de taninos condensados. 

 
Tubos 2, 3, 4 – Teste para antocianinas, antocianidinas e flavonóides: foram 

corrigidos os valores de  pH de cada tubo da seguinte maneira: tubo 2 com pH = 3; 

tubo 3 com pH = 8,5; e tubo 4 com pH = 11. Observou-se o aparecimento de cores 

conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 – Reações do EBHA de A. millefollium L para identificação de 
antocianinas, antocianidinas, flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, 
auronas e flavononóis. 
 

Constituintes pH = 3 pH = 8,5 pH = 11 

Antocianinas e 
antocianidinas Vermelho Lilás Azul Púrpura 

Flavonas, flavonóis e 
xantonas - - Amarela 

Chalconas e auronas Vermelho - Vermelho Púrpura 

Flavononóis - - Vermelho Laranja 

 
 
Tubos 5 e 6 – Teste para leucoantocianidinas, catequinas e flavanonas: ao tubo 

5 foi adicionado HCl para corrigir o pH = 3 e ao tubo 6 foi adicionado NaOH para 

corrigir o pH = 11. A mistura foi aquecida e foi observada a coloração, conforme a 

Tabela 3. 
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Tabela 3 – Reações do EBHA de A. millefolium L para identificação de 
leucoantocianidinas, catequinas e flavonas. 
 

Constituintes pH = 3 pH = 11 

Leucoantocianidinas Vermelho - 

Catequinas Pardo 
Amarelada - 

Flavonas - Vermelho Laranja 

 
 

Teste para confirmação de catequinas: um palito de fósforo (na parte da madeira) 

foi umedecido com a solução preparada do EBHA de A. millefolium L. Após o 

solvente evaporar a madeira foi re-umedecida com HCl concentrado. Em seguida o 

palito foi aquecido em chama e observou-se o aparecimento de cor vermelha. Este 

resultado confirma a presença de catequinas. 

 

Tubo 7 – Teste para flavonóis, flavanonas, flavanonois e xantonas: ao tubo foi 

adicionado magnésio granulado e 0,5 mL de HCl concentrado. A cor vermelha indica 

a presença destas substâncias. 

 

Determinação de extrativos %: a um béquer de vidro, com seu peso determinado, 

foi adicionado 10 mL da solução preparada anteriormente com o EBHA de A. 

millefolium L. Em seguida foi levado ao banho maria a 45°C até a secura, depois 

para uma estufa de secagem e seu peso foi determinado até a obtenção de peso 

constante. A partir do resíduo foi calculado o teor percentual de extrativos com 

relação ao peso de planta seca. Em seguida, observou-se no resíduo, com o auxílio 

de uma lupa, a presença de cristais que é indicativo de açucares. 
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Teste para esteróides e triterpenóides: a um béquer de vidro foi adicionado 10 ml 

da solução preparada anteriormente com o EBHA de A. millefolium L que foi levado 

ao banho maria a 45°C até secura e posteriormente foi extraído com clorofórmio. A 

solução foi filtrada em funil contendo uma bolinha de algodão coberta com Na2SO4 

anidro. Ao filtrado foi adicionado 1 mL de anidrido acético e três gotas de H2SO4 

concentrado. A formação de coloração azul seguida de verde indica a presença de 

esteróides livres; a formação de coloração parda até vermelha indica a presença de 

triterpenóides pentacíclicos livres. 

 

Teste para saponinas: o resíduo insolúvel do teste anterior foi re-dissolvido em 

água destilada e agitado. A presença de espuma abundante e persistente indica 

saponinas no EBHA de A. millefolium L. 

 

Teste para ácidos fixos fortes: a um béquer de vidro foi adicionado 10 mL da 

solução preparada anteriormente com o EBHA de A. millefolium L sendo adicionado 

0,5 mL de etanol e 1 mL de NH4OH concentrado, a mistura foi colocada em banho 

maria a 45°C até a secura. O precipitado foi re-dissolvido em água. A mistura 

ressuspensa foi dividida em dois frascos, um deles contendo 1 mL de NaOH 1N e no 

outro uma tira de papel com reagente de Nessler. A cor marrom no frasco que 

contém NaOH e a coloração laranja com o reagente de Nessler indicam a presença 

de amônia e derivados. 
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4.3 Drogas e Sais 

Para a execução dos protocolos experimentais foram utilizadas as seguintes drogas 

e reagentes: Cloreto de sódio (NaCl), cloridrato de imipramina (Tofranil® - Novartis 

Biociências S.A.), diazepam (Novaquímica Sigma Pharma), tiopental (União 

Química), picrotoxina (Sigma), apigenina (Sigma), rutina e naringenina (fornecidas 

pela Profa. Dra Cristiane H. Baggio - UFPR),  flumazenil (União Química), 

fenobarbital (Novartis Biociências S.A.), tween 80 - polyoxyethylenesorbitan 

monooleate (Sigma), ácido perclórico (Sigma), metabissulfito de sódio (J.T. Baker), 

ácido cítrico (Merck); ácido etileno-diamino-tetra-acético (EDTA; Sigma); ácido 

octanossulfônico (J.T. Baker); água de miliQ; metanol (J.T. Baker); padrões de NA, 

DA e 5-HT e metabólitos (Sigma);  extrato bruto liofilizado de A. millefolium L. 

(fornecidos pelo Prof. Dr. Arquimedes Gasparotto Jr - UNIPAR); [3H]-Flunitrazepam 

85 Ci/mmol (Perkin-Elmer, USA) (fornecidos pelo Prof. Dr. Cláudio da Cunha - 

UFPR); tampão Tris-HCl,  sacarose, EDTA (Sigma), HEPES e proteína de 

membrana para a realização do ensaio de binding foram fornecidos e o protocolo foi 

realizado pelo Prof. Dr. Juliano Ferreira (UFSM). Os reagentes (FeCl3,  HCl – 

VETEC; NaOH, magnésio granulado, clorofórmio, Na2SO4 anidro, NH4OH – 

BIOTEC; anidrido acético – VETEC; H2SO4, etanol – BIOTEC; tira de papel com 

reagente de Nessler - FITEC) para a prospecção fotoquímica foram fornecidos e o 

protocolo realizado pelo Prof. Dr. Euclides Lara Cardoso Jr (UNIPAR).  

O extrato bruto foi diluído em água destilada contendo 2% de Tween 80, as 

demais drogas foram diluídas em solução salina (0,9%) estéril, assim como seus 

devidos controles. Todas foram administradas em volume constante de 10,0 mL/kg 

de peso corporal. 
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4.4 Modelos Experimentais  

4.4.1 Triagem Farmacológica Comportamental 

A triagem farmacológica, ou também conhecida como teste de Irwin ou teste 

hipocrático, é realizada através de observações comportamentais sistemáticas, 

fornecendo uma estimativa geral da toxicidade da substância sobre o estado geral, 

atividade e coordenação do sistema motor, reflexos, atividades sobre o SNC e 

sistema nervoso autônomo (CUNHA et al., 2009). A triagem farmacológica 

comportamental foi realizada com administração, via oral, do EBHA liofilizado de A. 

millefolium L nas doses de 30, 100, 300 e 600mg/kg e veículo. As doses foram 

escolhidas com base nos dados disponíveis na literatura. O número de animais por 

grupo foi de oito. As observações foram realizadas nos tempos de 0, 30, 120, 240, 

360 mim, 12, 24 até 96 horas após a administração, com avaliação a cada 24 horas, 

sempre no mesmo horário. Os parâmetros comportamentais avaliados foram: 

hiperatividade, agressividade, tremores, convulsões, piloereção, movimentação 

intensa de vibrissas, ptose palpebral, sedação, ataxia, reflexo postural, catatonia, 

levantar, auto-limpeza, contorções abdominais, perda de reflexos (corneal, 

auricular), entre outros (ALMEIDA et al., 1999). 

4.4.2 Avaliação da Atividade e Desempenho Motor  

4.4.2.1 - Teste da Barra Giratória (rota-rod)  

O aparelho é constituído de uma barra de 2,5 cm de diâmetro subdividida 

em cinco compartimentos, colocada a 25 cm de altura e girando a 12 rpm (Figura 4) 

e foi construído na oficina da UNIPAR. Os animais foram selecionados em sessões 

de 2 min de duração, 24h antes das administrações das preparações em estudo, 
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sendo escolhidos aqueles que permaneceram na barra giratória por, pelo menos, 1 

min (MARQUES et al., 2004). Os animais selecionados receberam via oral os 

tratamentos em estudo e foram colocados na barra giratória durante 1 min. Foram 

registrados o tempo de permanência na barra giratória (em segundos) e o número 

de quedas durante a duração do teste, que foi de um minuto (DUHAM e MYIA, 

1957).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Barra giratória (rota-rod) – Laboratório de Farmacologia da Universidade 
Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 

4.4.2.2 - Teste de Abdução das Patas Posteriores  

Após a administração oral dos diferentes tratamentos, os animais foram 

avaliados individualmente no teste de abdução das patas posteriores. Neste 

experimento, cada pata traseira dos animais foi marcada com tinta de carimbo e o 

animal suspenso pela cauda na posição vertical, 10 cm acima da mesa e solto em 
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cima de uma folha de papel (Figura 5). Esse procedimento foi repetido por três 

vezes. Foram consideradas como medidas, a partir do ponto central da impressão 

das patas traseiras, a distância entre as impressões, em cm e calculado a média 

entre as duas medidas subsequentes (EDWARDS e PARKER, 1977).  

         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(A) 

(B) 
 

 
(C) 

 

Figura 5 – Teste de Abdução das patas posteriores – (A) animal com tinta nas patas e 
suspenso; (B) animal solto na folha de papel; (C) impressões produzidas e pontos 
escolhidos para a medida do parâmetro. Laboratório de Farmacologia da 
Universidade Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 
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4.4.3 - Avaliação da Atividade Exploratória e Locomotora 

4.4.3.1 - Teste do Campo Aberto 

O campo aberto é confeccionado em acrílico, onde suas paredes são 

transparentes e seu chão branco medindo 30 x 30 x 15 cm, e igualmente dividida em 

20 retângulos (Figura 6) e foi construído na oficina da UNIPAR. Os animais foram 

avaliados no campo aberto individualmente durante cinco minutos (ARCHER, 1973), 

uma única vez. Os animais controles e experimentais foram avaliados 

intercaladamente no mesmo horário das 8h as 13h no ciclo claro. Entre as 

avaliações de cada animal o campo aberto foi limpo com uma solução etanólica a 

10%. Os parâmetros analisados foram: locomoção, levantar, auto limpeza e duração 

do tempo de imobilidade. Cada locomoção significa que o animal ficou dentro de um 

retângulo do chão com as quatro patas, cada movimento de levantar significa que o 

animal ficou com somente as patas traseiras apoiadas no retângulo, com o corpo 

ereto perpendicularmente ao chão com a cabeça para cima tocando ou não nas 

paredes do campo aberto. A duração do tempo de imobilidade foi caracterizada 

quando o animal não apresentou atividade motora, ficando estático por algum 

tempo, em segundos. Os parâmetros de movimentação e levantar foram registrados, 

em separado, na lateral (retângulos laterais, conforme demonstrado na Figura 6) e 

no centro (nos seis retângulos centrais) do equipamento. A tendência natural do 

animal em um ambiente novo é a de explorá-lo, apesar do conflito com o medo 

provocado pelo ambiente novo (MONTGOMERY, 1955; BOURIN et al., 2007).  
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Figura 6 – Campo Aberto – Laboratório de Farmacologia da Universidade Paranaense 
– UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 
4.4.4 - Avaliação de Atividades Centrais Específicas 
 
4.4.4.1 – Ação Ansiolítica 

4.4.4.1.1 - Teste do Labirinto em Cruz Elevado (LCE) 

O teste do labirinto em cruz elevado (LCE) de camundongos é baseado no 

modelo proposto por Handley & Mithani (1984) e validado por Pellow et al. (1985) e 

Lister (1990). O LCE é um dos principais testes na investigação de ansiedade 

(CAROBREZ e BERTOGLIO, 2005; PELLOW et al.; 1985). Ele consiste de dois 

braços abertos opostos (30x5cm), e dois braços fechados (30x5x25cm) também 

opostos, em forma de cruz grega (ou sinal de +). Os braços abertos e fechados 

estão conectados por uma plataforma central (5 x 5cm). A plataforma, as paredes 

laterais dos braços fechados e o chão são confeccionados em acrílico e foi 

construído na oficina da UNIPAR (Figura 7). O aparelho está elevado a uma altura a 

de 45 cm do nível do chão, e fica localizado em uma sala com luz vermelha (15 W). 
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Após o teste de cada animal, o LCE foi limpo com solução de etanol 10%. Após os 

tratamentos, os camundongos foram colocados no LCE, no centro do aparelho com 

a cabeça voltada para um dos braços fechados e o seu comportamento observado 

por 5 minutos (PELLOW et al., 1985). As medidas comportamentais registradas no 

LCE foram: frequência de entrada e o tempo despendido nos braços abertos e 

fechados. A frequência total de entrada é obtida pela soma simples das frequências 

de entradas nos braços abertos e fechados. Para análise estatística dos dados e 

confecções dos gráficos, a percentagem de entrada nos braços abertos foi 

calculada dividindo-se a frequência de entrada nos braços abertos pela frequência 

total de entrada, e esses índices multiplicados por 100. De maneira semelhante foi 

calculada a percentagem do tempo em que os animais permaneceram nos braços 

aberto em relação ao somatório do tempo de permanência nos braços abertos e 

fechados, sendo o quociente obtido multiplicado por 100. Um aumento seletivo nos 

parâmetros correspondentes aos braços abertos revela um efeito ansiolítico 

(PELLOW et al., 1985,1986).    

 

  

Figura 7 – Labirinto em Cruz Elevado – Laboratório de Farmacologia da Universidade 
Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 
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4.4.4.1.2 - Teste de Esconder Esferas  

Animais tratados com o extrato, droga padrão e solução controle, pelas 

mesmas vias e nos mesmos volumes, foram colocados em caixas de acrílico 

transparente com serragem e 25 bolinhas de vidro distribuídas nas laterais da caixa, 

equidistantes entre si e na superfície da forração (Figura 8). Ao término de 30 

minutos, foi registrado o número de bolinhas de vidro escondidas pelos animais 

durante a vigência do teste, sob diversos tratamentos (BROEKKAMP et al., 1986; 

NJUNG’E e HANDLEY, 1991). Drogas ansiolíticas reduzem ou suprimem esse 

comportamento (TREIT et al., 1981).   

A B 

  

C    

Figura 8 – Teste de Esconder Esferas: (A) Controle; (B) EBHA de A. millefolium L; 
(C) diazepam – Laboratório de Farmacologia da Universidade Paranaense – 
UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 
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4.4.4.1.3 - Teste de Neofobia ou Hipofagia Emocional 

Animais privados de alimentação por 16h foram tratados com o extrato, 

droga padrão e solução controle, pelas mesmas vias e nos mesmos volumes. Após 

isto foram colocados, individualmente, em gaiolas plásticas (27x13x16cm) contendo 

um recipiente com uma quantidade fixa pré-pesada de sua ração habitual (Figura 9). 

Após 30 minutos, foi avaliada a quantidade de ração que o animal ingeriu pela 

repesagem. Drogas ansiolíticas aumentam a quantidade de alimento ingerida nesse 

paradigma experimental (SOUBRIÉ et al., 1975). 

 

Figura 9 – Teste da Neofobia ou Hipofagia emocional – Laboratório de Farmacologia 
da Universidade Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 

4.4.4.1.4 - Teste da Placa Perfurada (hole-board) 

Após tratamento prévio com as substâncias experimentais, os animais 

foram avaliados individualmente no teste do “hole-board” (placa perfurada). Este 

equipamento consiste de uma plataforma (50x50x30 cm) com 16 orifícios (2 cm de 

diâmetro) distribuídos igualmente na superfície (Figura 10) e foi construído na 

oficina da UNIPAR. Os animais foram colocados no centro do aparelho e, foi 
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registrado, durante 5 minutos, a atividade locomotora dos animais contando o 

número de cruzamento entre as diferentes áreas demarcadas, além dos 

comportamentos de levantar e auto-limpeza. Foi registrado ainda o número de 

vezes que os animais espreitam a cabeça nos orifícios até o nível das orelhas para 

avaliação de possível ação ansiolítica/ansiogênica das drogas em estudo (TREIT et 

al., 1981). 

 

Figura 10 – Placa Perfurada – Laboratório de Farmacologia da Universidade 
Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 

4.4.4.2 - Ação Antidepressiva 
 
4.4.4.2.1 - Teste de Suspensão pela Cauda  

O teste de suspensão pela cauda é um teste derivado do teste do nado 

forçado, sendo um procedimento bastante utilizado para avaliação e identificação de 

novos compostos com possível ação antidepressiva (BOURIN et al., 2005; CRYAN 

et al., 2005).  
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Animais pré-tratados foram suspensos pela cauda, presos com fita adesiva 

na lateral da bancada (Figura 11) por um período de 6 min, no qual foi registrado o 

tempo total de imobilidade para cada animal, além da latência para apresentação de 

tal comportamento, a partir do terceiro minuto. Os antidepressivos aumentam a 

latência para a imobilidade e reduzem o tempo de imobilidade apresentado pelos 

animais (STERU et al., 1985; CRYAN et al., 2005). 

 

           

Figura 11 – Teste de Suspensão pela Cauda – Laboratório de Farmacologia da 
Universidade Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 

4.4.4.2.2 - Teste de Natação Forçada 

Os animais foram tratados com as diferentes preparações em estudo e 

submetidos ao teste proposto por Porsolt et al. (1977) para avaliar uma possível 

ação antidepressiva. Neste teste, os animais foram colocados individualmente, em 

cubas de vidro (altura=40,5 cm; largura= 23,2 cm; extensão = 40,7 cm), e foi 
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construído na oficina da UNIPAR, contendo 14,5 cm de água (Figura 12), por um 

período de 6 min, no qual foi registrado o tempo de imobilidade para cada animal, 

além da latência para apresentação de tal comportamento, a partir do terceiro 

minuto. Considera-se como imobilidade quando o animal faz apenas os movimentos 

mínimos para manter a cabeça fora da água (PORSOLT et al., 1990). Os 

antidepressivos aumentam a latência para a imobilidade e reduzem o tempo de 

imobilidade apresentado pelos animais (PORSOLT et al., 1977; BORSINI e MELI, 

1988; SKALISZ et al., 2004). 

 
 

 

Figura 12 – Teste de Natação Forçada – Laboratório de Farmacologia da Universidade 
Paranaense – UNIPAR. Foto: Irinéia Paulina Baretta. 

 

 

 

 

 



IV. Material e Métodos 
 

 

69 

4.5 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

4.5.1 - Tratamento Agudo 

Todos os testes agudos foram realizados entre as 8h e 13h, com 

administração, oral ou intraperitoneal, conforme indicado abaixo. Os testes da barra 

giratória, abdução de patas posteriores e hipofagia emocional foram realizados 

sequencialmente com os mesmos animais. Da mesma forma foi realizado o teste do 

campo aberto seguido do labirinto em cruz elevado para um outro grupo de animais. 

Também em sequência foi realizado o teste da placa perfurada seguido da 

suspensão pela cauda. Os demais testes foram realizados isoladamente. 

 

4.5.1.1 – Avaliação da administração do EBHA de A. millefolium L nas 

atividades exploratória, motora e ansiolítica em camundongos em diferentes 

modelos animais. 

Para avaliar as atividades exploratória, motora e ansiolítica os animais 

foram habituados às condições experimentais durante 1h antes do início dos 

experimentos com livre acesso a água e comida. Foi realizada a administração, via 

oral, do EBHA liofilizado de A. millefolium L, resuspendido em veículo aquoso (água 

contendo 2% de tween 80), nas doses de 30, 100, 300 e 600 mg/kg; de diazepam 

(0,75 mg/kg; GAVIOLI et al., 2008) ou veículo, num volume de 10 mL/kg de peso 

corporal.  Após os tratamentos os animais foram mantidos em restrição de comida e 

água. Para estes protocolos os animais foram divididos nos grupos experimentais 

da maneira que se segue: 
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Grupo experimental I – seis grupos de camundongos (n= 10) foram 

conduzidos, 1h após o tratamento, aos testes da barra giratória, abdução de patas 

posteriores e hipofagia emocional, sequencialmente (Figura 13). Os animais foram 

avaliados durante 1 minuto na barra giratória, em seguida foram submetidos ao 

teste da abdução de patas posteriores, com duração aproximada de 1 minuto e 

finalmente avaliados durante 30 minutos no teste da hipofagia emocional.  

 

                                               
       
Tratamento  

1h 

Barra 
giratória 

                                       

 

 

Abdução 
de patas 

 

 

Hipofagia 
Emocional 

 
  1 min   1min  30 min 

 

Figura 13 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade motora, nos testes da barra giratória e abdução das patas 
posteriores; e a atividade ansiolítica na hipofagia emocional após 
administração aguda do EBHA de A. millefolium L.  

 

Grupo experimental II - seis grupos de camundongos (n=12) foram 

conduzidos, 1h após o tratamento, aos testes do campo aberto seguido do teste do 

labirinto em cruz elevado (Figura 14). No teste do campo aberto os animais foram 

avaliados durante 5 minutos, em seguida submetidos a avaliação no teste do 

labirinto em cruz elevado, durante 5 minutos.  Após o teste de cada animal, o campo 

aberto e o labirinto em cruz elevado foram limpos com solução de etanol 10%. 
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Tratamento  Campo 
aberto 

 

 

Labirinto em 
cruz elevado 

 1h 5 min  5 min 

Figura 14 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar as 
atividades exploratória e ansiolítica nos testes de campo aberto e LCE após 
administração aguda do EBHA de A. millefolium L.  

 

Grupo experimental III - seis grupos de camundongos (n=12) foram 

conduzidos, 1h após o tratamento, ao teste de esconder esferas e avaliados após 

30 minutos (Figura 15). Após o teste de cada animal, o cepilho e a caixa foram 

trocados e as bolinhas lavadas em solução de etanol a 10%. 

   
Tratamento  Esconder Esferas 

 1h 30 min 

Figura 15 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade ansiolítica no teste de esconder esferas após administração aguda 
do EBHA de A. millefolium L.  

 

4.5.1.2 – Avaliação da administração de Apigenina, Rutina e Naringenina nas 

atividades exploratória, motora e ansiolítica em camundongos, em diferentes 

modelos animais. 

Para avaliar as atividades exploratória, motora e ansiolítica os animais 

foram habituados às condições experimentais durante 1h antes do início dos 

experimentos com livre acesso a água e comida. Foi realizada a administração, via 

oral, do EBHA liofilizado de A millefolium L, resuspendido em veículo aquoso (água 
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contendo 2% de tween 80), nas doses de 30 e 300 mg/kg; de apigenina nas doses 

de 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg; de rutina nas doses de 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg; de naringenina 

nas doses de 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg; de diazepam (0,75 mg/kg; GAVIOLI et al., 2008) 

ou veículo, num volume de 10mL/kg de peso corporal.  Após os tratamentos os 

animais foram mantidos em restrição de comida e água. Para estes protocolos os 

animais foram divididos nos grupos experimentais da maneira que se segue: 

Grupo experimental I – treze grupos de camundongos (n=8-10) foram 

conduzidos, 15 min após o tratamento, aos testes de barra giratória, abdução de 

patas posteriores e hipofagia emocional, sequencialmente (Figura 16). Os animais 

foram submetidos ao teste da abdução de patas posteriores, com duração 

aproximada de 1 minuto e avaliados durante 30 minutos no teste da hipofagia 

emocional.  

                                         
       
Tratamento  Barra 

giratória 
 

 

Abdução de 
patas 

 

 

Hipofagia 
Emocional 

 15min 1 min  1 min  30 min 

 

Figura 16 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade motora, nos testes da barra giratória e abdução das patas 
posteriores; e a atividade ansiolítica na hipofagia emocional após 
administração aguda dos flavonóides apigenina, rutina e naringenina.  

  

Grupo experimental II - treze grupos de camundongos (n=8-10) foram 

conduzidos, 15 min após o tratamento, aos testes da placa perfurada seguido do 

teste do labirinto em cruz elevado (Figura 17). No teste da placa perfurada os 

animais foram avaliados durante 5 minutos, em seguida submetidos a avaliação no 
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teste do labirinto em cruz elevado, durante 5 minutos.  Após o teste de cada animal, 

a placa perfurada e o labirinto em cruz elevado foram limpos com solução de etanol 

10%. 

                                               
     

Tratamento  Placa 
perfurada 

 

 

Labirinto em 
cruz elevado 

 15 min 5 min  5 min 

Figura 17 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar as 
atividades exploratória e ansiolítica nos testes da placa perfurada e LCE após 
administração após administração aguda dos flavonóides apigenina, rutina e 
naringenina.  

 

Grupo experimental III - treze grupos de camundongos (n=8-10) foram 

conduzidos, 15 min após o tratamento, ao teste de esconder esferas e avaliados 

durante 30 minutos (Figura 18). Após o teste de cada animal, o cepilho e a caixa 

foram trocados e as bolinhas lavadas em solução de etanol a 10%. 

   
Tratamento  Esconder Esferas 

 15 min 30 min 

 

Figura 18 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade ansiolítica no teste de esconder esferas após administração aguda 
após administração aguda dos flavonóides apigenina, rutina e naringenina. 
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4.5.1.3 – Influência da administração prévia com picrotoxina ou flumazenil na 

atividade motora e na ação ansiolítica do EBHA de A. millefolium L em 

camundongos em diferentes modelos animais.  

 

Para avaliar o efeito do tratamento prévio com picrotoxina ou flumazenil 

sobre o efeito tipo ansiolítico do EBHA de A. millefolium L foi realizada a 

administração, via intraperitoneal, de flumazenil (1,0 mg/kg, KAMEI et al., 2009), ou 

de picrotoxina (1,0 mg/kg, STANKEVICIUS et al., 2008). Após 30 minutos, foi 

administrado, via oral, EBHA de A. millefolium L, resuspendido em veículo aquoso 

(água contendo 2% de Tween 80), na dose de 300 mg/kg ou veículo, num volume 

de 10 ml/kg de peso corporal (Figura 19 A).  Para estes protocolos os animais foram 

divididos nos grupos experimentais da maneira que se segue: 

Grupo experimental I - seis grupos de camundongos (n=12) foram 

conduzidos, 1h após administração oral, aos testes do campo aberto seguido do 

teste do labirinto em cruz elevado (Figura 19 B). No teste do campo aberto os 

animais foram avaliados durante 5 minutos, em seguida submetidos a avaliação no 

teste do labirinto em cruz elevado, durante 5 minutos.  Após o teste de cada animal, 

o campo aberto e o labirinto em cruz elevado foram limpos com solução de etanol 

10%. Os seis grupos experimentais formados foram: 
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A 

 
 
 
Grupos experimentais 

Pré-tratamento (i.p) Tratamento (v.o) 
Veículo Veículo 
Veículo A. millefolium L 

Flumazenil Veículo 
Flumazenil A. millefolium L 
Picrotoxina Veículo 
Picrotoxina A. millefolium L 

 

B 

       
Pré-tratamento  Tratamento 

 

 Campo 
aberto 

 

 

Labirinto 
em cruz 
elevado 

 30 min  30 min 5 min  5 min 
 
Figura 19 – Grupos experimentais (A) e desenho experimental seguido no 
experimento para avaliar as atividades exploratória e ansiolítica nos 
testes de campo aberto e LCE após administração aguda do EBHA de A. 
millefolium L e tratamento prévio com flumazenil ou picrotoxina (B).  

 

4.5.1.4 – Avaliação da administração do EBHA de A. millefolium L na atividade 

locomotora e na ação antidepressiva em camundongos em diferentes modelos 

animais. 

Para avaliar a atividade locomotora e antidepressiva foi administrado, via 

oral, o extrato bruto hidroalcóolico liofilizado obtido de A. millefolium L, resuspendido 

em veículo aquoso (água contendo 2% de tween 80), nas doses de 30 e 300 mg/kg; 

de diazepam (0,75 mg/kg), de imipramina (10 mg/kg; XU et al., 2005) ou veículo, 

num volume de 10 ml/kg de peso corporal.  Para estes protocolos os animais foram 

divididos nos grupos experimentais da maneira que se segue: 

Grupo experimental I - cinco grupos de camundongos (n=10) foram 

conduzidos, 1h após o tratamento, aos testes da placa perfurada durante cinco 
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minutos, em seguida foram avaliados no teste de suspensão pela cauda por seis 

minutos (Figura 20). Após o teste de cada animal, a placa perfurada foi limpa com 

solução de etanol 10%. 

     
Tratamento  Placa 

perfurada 
 

 

Suspensão pela 
cauda 

 1h 5 min  6 min 
 
Figura 20 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar as 
atividades exploratória e antidepressiva nos testes da placa perfurada e 
suspensão pela cauda após administração aguda do EBHA                              
de A. millefolium L. 

 

Grupo experimental II - cinco grupos de camundongos (n=10) foram 

avaliados, 1h após o tratamento, durante seis minutos, no teste de natação forçada 

(Figura 21). Após o teste de cada animal, a água utilizada para a natação forçada foi 

trocada e o aquário foi limpo com solução de etanol 10%. 

           
Tratamento  Natação forçada 

   
 1h 6 min 

 
Figura 21 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade antidepressiva no teste da natação forçada após administração 
aguda do EBHA de A. millefolium L. 

 

4.5.2 - Tratamento Repetido  

Todos os testes foram realizados entre as 8h e 13h, após a administração, 

oral ou intraperitoneal, por um período de 25 dias de tratamento, conforme indicado 

abaixo. Os testes da barra giratória, abdução de patas posteriores e hipofagia 

emocional (Figura 22) foram realizados sequencialmente com os mesmos animais. 

Da mesma forma foi realizado o teste do campo aberto seguido do labirinto em cruz 
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elevado para um outro grupo de animais (Figura 23). Também em sequência foi 

realizado o teste da placa perfurada seguido da suspensão pela cauda (Figura 25). 

Os demais testes foram realizados isoladamente. 

 

4.5.2.1 – Avaliação da administração do EBHA de A. millefolium L, durante 25 

dias, nas atividades exploratória, motora e ansiolítica em camundongos em 

diferentes modelos animais. 

Para avaliar as atividades exploratória, motora e ansiolítica os animais 

foram habituados às condições experimentais durante 1 h antes do início dos 

experimentos com livre acesso a água e comida. No último dia de tratamento (25º 

dia), após a administração dos tratamentos até a hora dos experimentos, os animais 

foram mantidos em restrição de comida e água. Foi realizada a administração diária 

(mesmo horário), via oral, durante 25 dias, do EBHA de A. millefolium L, 

resuspendido em veículo aquoso (água contendo 2% de tween 80), nas doses de 30 

e 300 mg/kg; de diazepam (0,75 mg/kg), de imipramina (10 mg/kg), ou veículo, num 

volume de 1,0 ml/100g de peso corporal. Os animais foram divididos nos grupos 

experimentais da maneira que se segue: 

Grupo experimental I – cinco grupos de camundongos (n= 10) foram 

conduzidos, 1h após a administração no último dia de tratamento, aos testes da 

barra giratória, abdução de patas posteriores e hipofagia emocional, 

sequencialmente (Figura 22). Os animais foram avaliados durante 1 minuto na barra 

giratória, em seguida foram submetidos ao teste da abdução de patas posteriores, 

com duração aproximada de 1 minuto e finalmente avaliados, durante 30 minutos, 

no teste de hipofagia emocional.  
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Tratamento 

   25 dias 

 

1 h após a 
última 

administração 

 

Barra 
giratória 

1 min 

 

 

Abdução 
de patas 

1 min 

 

 

Hipofagia 
Emocional 

30 min 

Figura 22 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade motora, nos testes da barra giratória e abdução das patas 
posteriores; e a atividade ansiolítica na hipofagia emocional após 
administração repetida do EBHA de A. millefolium L.  

 

Grupo experimental II - cinco grupos de camundongos (n= 10) foram 

conduzidos, 1h após a administração no último dia de tratamento, aos testes do 

campo aberto seguido do teste do labirinto em cruz elevado (Figura 23). No teste do 

campo aberto os animais foram avaliados durante 5 minutos, em seguida 

submetidos a avaliação no teste do labirinto em cruz elevado, durante cinco 

minutos.  Após o teste de cada animal, o campo aberto e o labirinto em cruz elevado 

foram limpos com solução de etanol 10%. 

Grupo experimental III - cinco grupos de camundongos (n= 10) foram 

conduzidos, 1h após a administração no último dia de tratamento, ao teste de 

esconder esferas e avaliados durante 30 minutos (Figura 24). Após o teste de cada 

animal, o cepilho e a caixa foram trocados e as bolinhas lavadas em solução de 

etanol a 10%. 
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Tratamento 

25 dias 

 

1h após a 
última 

administração 

Campo 
aberto 

5 min 

 

 

Labirinto em 
cruz elevado 

5 min 

     

Figura 23 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar as 
atividades exploratória e ansiolítica nos testes de campo aberto e LCE após 
administração repetida com o EBHA de A. millefolium L.  

 

   
Tratamento  Esconder Esferas 

25 dias 1h após a 
última 

administração 

30 min 

Figura 24 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade ansiolítica no teste de esconder esferas após administração repetida 
com o EBHA de A. millefolium L.  

 

4.5.2.2 - Administração oral, durante 25 dias, do EBHA de A. millefolium L e a 

atividade locomotora e antidepressiva de camundongos em diferentes 

modelos animais. 

Para avaliar a atividade locomotora e antidepressiva foi realizada a 

administração diária (mesmo horário), via oral, durante 25 dias, do EBHA liofilizado 

de A millefolium L, resuspendido em veículo aquoso (água contendo 2% de tween 

80), nas doses de 30 e 300 mg/kg; de diazepam (0,75 mg/kg), de imipramina (10 

mg/kg), ou veículo, num volume de 1,0 ml/kg de peso corporal. Os animais foram 

divididos nos grupos experimentais da maneira que se segue: 
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Grupo experimental I - cinco grupos de camundongos (n=10) foram 

conduzidos, 1h após a administração no último dia de tratamento, aos testes da 

placa perfurada durante cinco minutos, em seguida foram avaliados no teste de 

suspensão pela cauda por seis minutos (Figura 25). Após o teste de cada animal, a 

placa perfurada foi limpa com solução de etanol 10%. 

     
Tratamento 

25 dias 

 

1h após a 
última 

administração 

Placa 
perfurada 

5 min 

 

 

Suspensão pela 
cauda 

6 min 

 
Figura 25 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar as 
atividades exploratória e antidepressiva nos testes da placa perfurada e 
suspensão pela cauda após administração repetida com o EBHA de A. 
millefolium L. 
 

Grupo experimental II - cinco grupos de camundongos (n=10) foram 

avaliados, 1h após o tratamento, durante seis minutos, no teste de natação forçada 

(Figura 26).  Após o teste de cada animal a água utilizada para a natação forçada foi 

trocada e o aquário foi limpo com solução de etanol 10%. 

   
Tratamento  Natação forçada 

   
25 dias 1h após a 

última 
administração 

6 min 

 
Figura 26 – Desenho experimental seguido no experimento para avaliar a 
atividade antidepressiva no teste da natação forçada após administração 
repetida com o EBHA de A. millefolium L. 
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4.6. - Binding de Receptor Benzodiazepínico 

4.6.1 - Preparação das Membranas 

Para a preparação da membrana, o cérebro (sem cerebelo) de ratos foi 

homogeneizado (1:20 v/v) em solução tampão (Tris-HCl 10 nM,  sacarose 300 nM, 

EDTA 2 nM, pH 7,4). O homogeneizado foi centrifugado a 4ºC a 1.000g por 10 min e 

o sobrenadante foi coletado a partir desta centrifugação inicial e novamente 

centrifugado a 4ºC a 16.000g por 20 min. O sedimento foi ressuspenso no mesmo 

tampão e congelado a -20ºC por 48h. Após este período, as membranas foram 

descongeladas, ressuspendidas (1:20, v/v) em Tris-HCl 50 mM, EDTA 2 mM (pH 

7,4) e centrifugados a 4ºC a 13.000g por 10 min e o precipitado foi ressuspenso em 

mesmo tampão e centrifugado novamente. O sedimento foi ressuspenso mais uma 

vez e incubado a 37ºC por 30 min. Após a incubação, as amostras foram 

centrifugadas e lavadas nas mesmas condições descritas anteriormente por mais 

duas vezes. Após a última centrifugação, os pellets foram ressuspendidos em 

HEPES 20 nM, EDTA 1 nM (pH 7,4) e o teor de proteínas foi determinada de acordo 

com Bradford (1976).  

 

4.6.2 – Ensaio de Binding 

 O ensaio de binding de Flunitrazepam [3H] foi realizado conforme descrito 

por Vogel (2008). As amostras foram incubadas, em triplicata, em tubos 

policarbonados (volume total de 500 mL) contendo Tris-HCl 50 mM (pH 7,4), 0,5 mg 

de proteína de membrana, na ausência ou presença do EBHA de A. millefolium L (1, 

10 e 100 µg/mL). O diazepam (10 µM) foi utilizado como controle positivo. A 
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incubação foi iniciada pela adição de 1 µM de Flunitrazepam [3H] (85 Ci 

mmol/Perkin-Elmer, EUA), e mantido em gelo por 60 min. A reação foi interrompida 

por filtração a vácuo e cada filtro foi lavado com 15 mL de tampão Tris-HCl 10 mM 

resfriado. Os filtros foram colocados individualmente em tubos de policarbonados e 

1mL de líquido de cintilação foi adicionado. A radioatividade foi determinada 

utilizando um contador de cintilação líquida (Packard Tri-Carb 2100TR). A ligação 

não-específica (10-20% do total de ligação) foi determinada pela adição de 

diazepam 100 µM radioativo e medida em ensaios paralelos. A ligação específica foi 

considerada como a diferença entre o total de ligação e ligação não-específica. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de ligação específica.  

4.7. Dosagens de Monoaminas e Metabólitos no encéfalo de camundongos por 

Cromatografia líquida de alta eficiência de fase reversa com detecção 

eletroquímica (HPLC-DE) 

Para a dosagem de monoaminas e metabólitos no encéfalo de 

camundongos, foi realizada a administração diária (mesmo horário), via oral, durante 

25 dias, do EBHA liofilizado de A. millefolium L, resuspendido em veículo aquoso 

(água contendo 2% de tween 80), na dose de 300 mg/kg e de veículo em volume de 

10 mL/kg de peso corporal. Imediatamente após os experimentos com administração 

repetida, os camundongos foram sacrificados por decapitação, os cérebros foram 

dissecados e as estruturas utilizadas para análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência de fase reversa com detecção eletroquímica (HPLC-DE) foram: amígdala, 

córtex pré-frontal, estriado e hipocampo. Os níveis endógenos de dopamina, 

serotonina, noradrenalina e dos metabólitos 3,4-ácido dihidroxifenilacetico (DOPAC), 

ácido homovanilico (HVA), ácido 5-hidroxindolacetico (5-HIAA) e dihidroxifenilglicol 
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(DHPG), respectivamente, foram dosados por HPLC-DE. As amostras foram 

suspendidas com ácido perclórico 0,1 M contendo 0,02% de metabissulfito de sódio 

como antioxidante. Este material foi fragmentado com ultra-som e centrifugado a 

10.000 x g por 20 minutos a 4o C. Do sobrenadante, 20 µL foram injetados em uma 

estação de HPLC (Figura 27) composta por bomba LC-20AT (Shimadzu 

Corporation, Japão), um detector eletroquímico (ESA Coulochem III Electrochemical 

Detector) equipado com uma célula-guarda (ESA 5020) com um potencial de 350 

mV e uma célula analítica com potencias de oxidação de 100 mV para o primeiro 

eletrodo e 450 mV para o segundo eletrodo. As separações foram realizadas em 

uma coluna de fase reversa Fusion RP C-18 (Phenomenex, EUA), dimensões 150 x 

4,6 mM, partículas de 4µM, em temperatura de 25ºC equipada com uma pré-coluna 

com dimensões de 4 x 3,0 mM (SecurityGuard Cartridges Fusion - RP). Os 

cromatogramas dos neurotranmissores e seus metabólitos foram integrados e 

analisados pelo software LC Solutions (Shimadzu). 

A fase móvel utilizada para a análise era constituída de: ácido cítrico 20 g; 

ácido etileno-diamino-tetra-acético (EDTA) 40 mg; ácido octanossulfônico 200 mg; 

900 mL água de miliQ; metanol 10 %; pH ajustado em 4,0; fluxo de 1,0 mL/min. 

As áreas dos picos foram comparadas às áreas dos padrões externos dos 

mesmos neurotransmissores e metabólitos (SIGMA) para sua identificação e 

quantificação. Os resultados foram expressos como ng das aminas analisadas por 

massa de tecido fresco (g). 
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Figura 27– HPLC-DE - Laboratório Comum de Psicofarmacologia da Universidade 
Federal do Paraná – UFPR.  

 

4.8. Análise Estatística dos Resultados 

O labirinto em cruz elevado, a placa perfurada, o teste de esconder esferas e 

campo aberto foram analisados pela ANOVA de uma via seguida pelo teste de 

comparações múltiplas de Duncan, com exceção do número total de entradas nos 

braços do labirinto em cruz elevado e o número de bolos fecais no campo aberto, 

que foram analisados por Kruskal-Wallis ANOVA seguido pelo teste de comparação 

múltipla de Dunn.  

Os testes de natação forçada e suspensão pela cauda foram analisados pela 

ANOVA de uma via seguida pelo teste, para amostras independentes, seguido pelo 

teste de comparação múltipla de Newman-Keuls. Os dados que apresentaram 

variância heterogêneas, como os neuroquímicos, foram analisadas por testes não 
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paramétricos: Kruskal-Wallis ANOVA e, quando necessário, por teste de 

comparação múltipla. 

 A significância estatística foi estabelecida em p ≤ 0,05. Os dados são 

apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). A análise estatística foi 

realizada utilizando o pacote de software Statistica versão 7.0 (StatSoft Inc., Tulsa, 

EUA). 
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5.1 - Análise Fitoquímica Preliminar 

A tabela 4 demonstra os resultados dos testes realizados para a avaliação 

fitoquímica preliminar dos metabólitos secundários encontrados no EBHA da planta 

A. millefolium L, com rendimento de 17,39%. Foram retiradas sujidades aparentes, e 

realizados testes fitoquímicos para flavonóides (flavonóis, flavanonas, flavanonóis e 

xantonas) e para triterpenóides (MATOS, 1988). 

Tabela 4 – Avaliação fitoquímica preliminar do EBHA de A. millefolium L. 

Constituintes pH EBHA AM Reação Fotos 
 

Fenóis 
 

- - - 

 

Taninos 
flobafênicos 

(condensados 
ou catéquicos) 

- + Precipitado verde 

Antocianinas e 
antocianidinas pH 3 - Coloração 

Vermelha 

 
Chalconas e 

Auronas pH 3 - Coloração 
Vermelha 

 
 
 

Antocianinas e 
antocianidinas 

 
 
 

pH 8,5 

 
 
 
- 

 
 
 

Coloração Lilás 

 
 

Antocianinas e 
antocianidinas pH 11 - Coloração Azul-

púrpura 

 

Flavonas, 
Flavonóis e 
Xantonas 

pH 11 - Coloração Amarela 

Chalconas e 
Auronas pH 11 - Coloração 

Vermelho-Púrpura 

Flavanonóis pH 11 + Coloração 
Vermelho-Laranja 

Leucoanto-
cianidinas pH 3 - Coloração 

Vermelha 
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Tabela 4 – Continuação 
 

Catequinas 
(taninos 

catéquicos) 
pH 3 + Coloração Pardo-

Amarelada 

 
 

Confirmação de 
catequinas 

(teste com palito 
de fósforo) 

- + 
Coloração 

vermelha em lado 
acidulado do palito. 

 

Flavanonas pH 11 + Coloração 
Vermelho-Laranja 

 

Flavonóides, 
flavanonas, 

flavanonóis e 
xantonas 

- + Coloração 
vermelha 

 

Açucares e 
hexitóis - - Ausência de 

cristais em lâmina 
 

Esteróides e 
triterpenóides 

(Lierman-
Burchard) 

- - 

Azul evanescente 
seguida de verde 
permanente ou 

vermelha 

 

Saponinas - + Formação de 
espuma 

 

Ácidos fixos 
fortes - + 

Coloração marrom 
no frasco que 
contém NaOH 

 
+ : resultado positivo; - : resultado negativo 

Observou-se que os resultados obtidos nas reações realizadas indicam a 

presença de diferentes flavonóides, taninos, ácidos fixos e saponinas, semelhante 

ao resultado encontrado por Souza et al.. (2006) em extrato bruto etanólico de A. 

millefolium L.  Enquanto que antocianinas, açucares, esteróides e triterpenóides não 
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foram identificados no EBHA de A. millefolium L, confirmando resultados descritos 

na literatura (SOUZA et al., 2006; PIRES et al., 2009). 

5.2 - Triagem Farmacológica Comportamental 

Foi realizada, inicialmente, a triagem farmacológica comportamental com a 

administração de uma dose única (30, 100, 300 e 600 mg/kg, v.o.) do EBHA das 

partes aéreas isentas de inflorescência de A. millefolium L. No tratamento com dose 

única de 30 e 100 mg/kg, via oral, 100% dos animais tratados não apresentaram 

alteração comportamental durante o período de observação, em comparação aos 

animais tratados com o veículo.  

Após 30 minutos do tratamento, 90% dos animais tratados com a dose única 

de 600 mg/kg do extrato apresentaram redução da atividade motora, sedação e 

sonolência, alterações que persistiram até a terceira hora após o início do 

experimento.  Entre 24 e 36h após o tratamento, com a dose única de 600 mg/kg, 

apenas três (total = 8) animais apresentaram um discreto aumento na atividade 

motora e dois animais apresentaram um comportamento agressivo dirigido ao 

observador.   

Não foram observadas alterações do diâmetro pupilar, ptose palpebral, 

contorções abdominais, dificuldade respiratória ou hiperemia significativa de 

extremidades (orelhas, cauda e patas) após a administração do extrato em estudo, 

em comparação com os animais tratados apenas com veículo.   

Trinta e seis horas após o tratamento com o extrato, todos os animais 

apresentaram comportamento semelhante ao dos animais do grupo tratado com o 

veículo e nenhuma morte foi observada por todo o período experimental.   
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5.3 - Efeito da administração aguda e repetida (25 dias) via oral, com o EBHA 
de A. millefolium L na atividade motora em camundongos em diferentes 
modelos animais.  
 
 Como apresentado na Figura 28, o EBHA de A. millefolium L, nas doses de 

30, 100, 300 e 600 mg/kg, administrado por via oral, aguda ou repetidamente não 

alterou o tempo de permanência na barra giratória (A). Já a dose de 100 mg/kg 

promoveu diminuição significativa (p<0,05) no tempo de permanência na barra 

giratória após a administração aguda do EBHA de A. millefolium L. Em relação ao 

número de quedas não ocorreu alteração significativa das doses de EBHA 

administradas, aguda ou repetidamente, quando comparados ao grupo controle. O 

tratamento com diazepam (DZP 0,75 mg/kg), droga sedativa padrão, reduziu 

significativamente o tempo de permanência na barra giratória, aguda (F5,54 = 4,65; 

p<0,05) e repetidamente (F3,36 = 11,60; p<0,001) bem como aumentou, 

significativamente, o número de quedas quando administrado aguda (F5,54 = 3,71; 

p<0,001) ou repetidamente (F3,36 = 5,538; p<0,001).  Esses resultados mostram que 

o EBHA de A. millefolium L, administrado aguda e repetidamente, não promove 

alteração motora, com exceção da dose de 100 mg/kg. 
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Figura 28 – Efeito da administração oral, aguda e repetida (25 dias) com o 
EBHA de A. millefolium L em camundongos nas doses de 30, 100, 300 e 600 
mg/kg no teste do rota-rod: tempo de permanência na barra giratória (A) e número 
de quedas (B). O diazepam (DZP - 0,75 mg/kg) foi utilizado como controle positivo. N 
= 10 animais/grupo. Os dados estão representados como a média ± e.p.m. *p<0,05; 
**p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado ao grupo controle (veiculo). 
 
 
 No teste de abdução de patas posteriores (Figura 29), que também é 

utilizado para avaliar a coordenação motora e efeito de relaxamento muscular, o 

EBHA de A. millefolium L, em todas as doses administradas, e o diazepam 

administrados agudamente promoveram aumento da distância entre as patas 

posteriores (F5,54 = 37,85; p<0,0001). Já repetidamente (25 dias), nenhuma das 

doses do EBHA de A. millefolium L nem o diazepam promoveram incoordenação 

motora (F3,36 = 1,85; NS). 
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                Agudo Repetido 

 

                  
Figura 29 – Efeito da administração oral, aguda e repetida (25 dias), com o 
EBHA de A. millefolium L em camundongos nas doses de 30, 100, 300 e 600 
mg/kg no teste da abdução das patas posteriores. O diazepam (DZP - 0,75 mg/kg) 
foi utilizado como controle positivo. N = 10 animais/grupo. Os dados estão 
representados como a média ± e.p.m. *p<0,05 e ***p<0,001 quando comparado ao 
grupo controle. 
                       

 

5.4 - Efeito da administração aguda ou repetida (25 dias) via oral, com o EBHA 
de A. millefolium L na atividade ansiolítica em camundongos em diferentes 
modelos animais.  

 

Conforme descrito nos materiais e métodos, os animais foram avaliados 

quanto à ação ansiolítica através dos testes de hipofagia emocional, esconder 

esferas e labirinto em cruz elevado. O campo aberto foi utilizado para avaliar o efeito 

do tratamento na atividade motora dos animais. No teste de hipofagia emocional, 

animais privados de alimento por 16h foram tratados, aguda e repetidamente, com o 

EBHA de A. millefolium L, em diferentes doses, em seguida a quantidade de ração 

ingerida foi determinada (Figura 30).  A dose de 600 mg/kg de EBHA de A. 

millefolium L, após administração aguda, promoveu redução significativa (F5,54 = 

10,10; p<0,001) da quantidade de ração ingerida, enquanto que o diazepam 
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aumentou o consumo de ração (F3,36 = 3,15; p<0,05). Por outro lado, a 

administração repetida não alterou o consumo de alimento (F3,36 = 3,15; NS). 
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Figura 30 – Efeito da administração oral, aguda e repetida (25 dias), com o 
EBHA de A. millefolium L em camundongos nas doses de 30, 100, 300 e 600 
mg/kg no teste da hipofagia emocional. O diazepam (DZP - 0,75 mg/kg) foi utilizado 
como controle positivo. N = 10 animais/grupo. Os dados estão representados como 
a média ± e.p.m. *p<0,05 e **p<0,01 quando comparado ao grupo controle. 
 

 Os resultados referentes às medidas comportamentais registradas no 

labirinto em cruz elevado (LCE) são apresentados na Figura 31. As medidas 

comportamentais registradas no LCE de entradas e tempo despendido nos braços 

abertos, expressos em percentual (%) e o número total de entradas nos braços 

abertos e fechados do LCE, o tratamento com o EBHA de A. millefolium L promoveu 

um aumento significativo entre os grupos em relação a porcentagem de entradas 

nos braços abertos em ambos tratamentos agudos (F5,  54= 9,56; p<0,001) e repetido 

(F3,36 = 18,85; p<0,001) e na porcentagem de tempo de permanência nos mesmos 

braços (agudo: F5,  54 = 22,71; p<0,001; crônico: F3,  36 = 48,93; p<0,001).  
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Figura 31 – Efeito da administração oral, aguda e repetida (25 dias), com o 
EBHA de A. millefolium L em camundongos nas doses de 30, 100, 300 e 600 
mg/kg quanto às medidas comportamentais avaliadas em animais submetidos ao 
teste do LCE: frequência de tempo despendido nos braços abertos (BA); frequência 
de entradas nos BA, ambos expressos em porcentagem; e número total de entradas 
nos braços abertos e fechados. O diazepam (DZP - 0,75 mg/kg) foi utilizado como 
controle positivo. N = 10 animais/grupo. Os dados estão representados como a 
média ± e.p.m. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado ao grupo 
controle. 
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Nos grupos tratados agudamente, o diazepam e o EBHA de A. millefolium L 

nas doses de 300 e 600 mg/kg  aumentaram a porcentagem de entradas e de 

tempo dispendido nos braços abertos em comparação com controle e as doses de 

30 e 100 mg/kg do EBHA de A. millefolium L (todos com p<0,05). Resultados 

semelhantes foram observados nos experimentos com administração repetida, onde 

o diazepam e o EBHA de A. millefolium L nas doses de 30 e 300 mg/kg aumentaram 

a porcentagem de entradas e o tempo despendido nos braços abertos em 

comparação com o grupo controle (todos com p<0,01). O número total de entradas 

nos braços (abertos e fechados) não apresentou quaisquer diferenças após 

administração aguda (F5,54= 1,20; p>0,05) ou repetida (F3 ,36 = 2,33; p>0,05). 

No teste de esconder esferas (Figura 32), observou-se reduções 

significativas do número de esferas escondidas após administração aguda          

(F3,36 = 3,06; p<0,05) e repetida (F3,36  = 7,52; p<0,001). A adminstração aguda do 

EBHA de A. millefolium L nas doses de 30, 100 e 300 mg/kg e de diazepam reduziu 

o número da esferas escondidas quando comparados com o grupo controle (todos 

p<0,05). A administração repetida do EBHA de A. millefolium L nas doses de 30 e 

300 mg/kg e de diazepam também reduziram o número de esferas escondidas 

(todos p<0,01).   
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                Agudo Repetido 

 

 
Figura 32 - Efeito da administração oral, aguda e repetida (25 dias), com o 
EBHA de A. millefolium L em camundongos nas doses de 30, 100, 300 e 600 
mg/kg no teste de esconder esferas. O diazepam (DZP - 0,75 mg/kg) foi utilizado 
como controle positivo. N = 10 animais/grupo. Os dados estão representados como 
a média ± e.p.m. *p<0,05 quando comparado ao grupo controle. 
 

Os resultados referentes às medidas comportamentais registradas no 

campo aberto, estão representados na Tabela 5. Nenhuma diferença significativa foi 

observada em relação a atividade locomotora (número de cruzamentos) entre os 

grupos após o tratamento agudo (F3, 36 = 2,02; p> 0,05) e repetido (F3,36 = 2,73;           

p = 0,057). Além disso, não houve diferença nos comportamentos de levantar e 

auto-limpeza após o tratamento agudo e repetido (todos os Fs <2,05; p> 0,10).  

Nenhuma alteração ocorreu em relação ao número de bolos fecais após tratamento 

agudo (H3,40 = 1,25; p > 0,05) e repetido (H3,40 = 2,54; p> 0,05). 
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Tabela 5 – Efeitos do tratamento agudo e repetido com o EBHA de A. millefolium L          
(300 mg/kg) e DZP (0,75 mg/kg) no teste do campo aberto. 

Tratamento Atividade Locomotora 
(número de cruzamentos) 

Comportamento de 
levantar (número) 

Tempo de              
Auto-limpeza (s) 

Agudo    

Veículo 41 ± 8 8 ± 3 4 ± 1 

A. millefolium L 57 ± 7 9 ±3 2 ± 1 

DZP 68 ± 9 7 ± 2 3 ± 1 

Repetido    

Veículo 60 ± 5 17 ± 3 7 ± 1 

A. millefolium L 68 ± 5 12 ± 2 3 ± 1 

DZP 69 ± 11 15 ± 3 6 ± 2 

Dados representam média ± e.p.m.; N = 10 camundongos/grupo  
 
 
 
5.5 – Influência da administração prévia com picrotoxina ou flumazenil na 
atividade motora e na ação ansiolítica do EBHA de A. millefolium L em 
camundongos em diferentes modelos animais.  
 

 A figura 33 mostra os efeitos do pré-tratamento com flumazenil (1,0 mg/kg, 

i.p.) ou picrotoxina (1,0 mg/kg, i.p.) nos efeitos do diazepam (0,75 mg/kg, i.p.) em 

camundongos expostos ao labirinto em cruz elevado. Observaram-se diferenças 

significativas no % do tempo de permanência nos braços abertos (F5,54 = 13,19; 

p<0,001), sendo que o veículo + diazepam foi estatisticamente diferente entre os 

demais grupos (todos com p < 0,001). No % de entradas nos braços abertos        

(F5,54 = 3,53; p < 0,05), da mesma forma, ocorreu diferença entre os grupos veículo 

+ veículo e veículo + diazepam.  
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Figura 33 - Efeito da administração aguda de flumazenil (1,0 mg/kg; i.p.), 
picrotoxina (1,0 mg/kg, i.p.), DZP (0,75 mg/kg, i.p.) ou veículo em camundongos 
expostos ao teste do LCE: entradas e tempo despendido nos braços abertos, ambos 
expressos em percentual. N=10 animais/grupo. Os dados estão representados como 
a média ± e.p.m. *p<0,05; ***p< 0,001 quando comparado com o grupo veículo + 
veículo. 
 

 
 A figura 34 mostra os efeitos do EBHA de A. millefolium L após o tratamento 

prévio com flumazenil (1,0 mg/kg, i.p.) e picrotoxina (1,0 mg/kg, i.p.) em 

camundongos expostos ao LCE. Observaram-se diferenças significativas entre os 

grupos no % de entradas nos braços abertos (F5,66=4,68; p < 0,01) e no % de tempo 

nestes braços (F5,66 =10,10; p < 0,001). Os grupos tratados com EBHA de A. 

millefolium L apresentaram maior percentual de entradas e tempo despendido nos 

braços abertos do que os grupos de controle (veículo + veículo, veículo + flumazenil 

e veículo + picrotoxina, todos com p< 0,05), com exceção do percentual de entradas 

nos braços abertos para os grupos que receberam veículo + flumazenil e A. 

millefolium L + flumazenil (p > 0,10). O número total de entradas nos braços abertos 

e fechados não apresentou diferença significativa entre os grupos (F5,66=2,14; p > 

0,05). 
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Figura 34 - Efeito da administração oral aguda com EBHA de A. millefolium L (300 
mg/kg) após tratamento prévio de flumazenil (1,0 mg/kg; i.p.), picrotoxina (1,0 mg/kg, i.p.) ou 
veículo, em camundongos expostos ao teste do LCE: entradas e tempo despendido nos 
braços abertos, ambos expressos em percentual e total de entradas. N = 12 animais/grupo. 
Os dados estão representados como a média ± e.p.m. *p<0,05, **p< 0,01, ***p< 0,001 
quando comparado com o grupo veículo + veículo;  ++p<0,01 quando comparado com o 
grupo veículo + flumazenil a veículo + picrotoxina; ## p<0,01 quando comparado com o 
grupo A. millefolium L + veículo. 
  



V. Resultados 
 

99 

 Os resultados referentes às medidas comportamentais registradas no campo 

aberto estão representados na Tabela 6. Foram observadas alterações na atividade 

motora (F5,66= 3,74; p < 0,01) e no comportamento de levantar (F5,66= 6,67;               

p < 0,001). As diferenças na atividade motora foram observadas entre os grupos 

tratados com A. millefolium L + flumazenil e veículo + picrotoxina e entre A. 

millefolium L + flumazenil e A. millefolium L + picrotoxina (p < 0,03). Enquanto que o 

comportamento de levantar foi reduzido nos grupos tratados com veículo + 

picrotoxina, veículo + flumazenil e A. millefolium L + picrotoxina (todos p < 0,05) em 

relação ao grupo controle (veículo + veículo). Nenhuma diferença siginificativa foi 

observada no comportamento de auto-limpeza (F7,63 = 1,398; p> 0,05) e no número 

de bolos fecais (H7,63 = 0,68; p < 0,05). Nenhuma alteração foi observada no grupo 

tratado com veículo + veículo, em relação aos parâmetros avaliados.  

  

Tabela 6 – Efeitos do tratamento prévio, agudo, com flumazenil (1,0 mg/kg) e 
picrotoxina (1,0 mg/kg) sobre os efeitos do EBHA de A. millefolium L (300 mg/kg) em 
camundongos expostos ao teste do campo aberto.  
 

Tratamento Atividade Locomotora 
(número de cruzamentos) 

Comportamento de 
levantar (número) 

Tempo de              
Auto-limpeza 

(s) 

Veículo + Veículo 48± 7 11 ± 3 9 ± 2 

Veículo + A. millefolium 56 ± 4 14 ± 4 9 ± 3 

Flumazenil + Veículo                 35 ± 5 5 ± 1* 8 ± 1 

Flumazenil + A. millefolium  63 ± 8 13 ± 2 12 ± 2 

 Picrotoxina + Veículo 29 ± 8 2 ± 1* 6 ± 2 

Picrotoxina + A. millefolium 26 ± 7 4 ± 2* 4 ± 1 

 
Dados representam a média ± e.p.m.; N = 10 camundongos/grupo. * p<0,05 comparado ao grupo 
controle. 
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5.6 - Efeito da administração aguda via oral, dos flavonóides apigenina, rutina 
e naringenina na atividade locomotora e ansiolítica em camundongos em 
diferentes modelos animais. 

 A Figura 35 mostra os resultados da administração aguda do EBHA de A. 

millefolium L, apigenina, rutina e naringenina para as medidas comportamentais de 

entradas e tempo despendido nos braços abertos do LCE, expressos em %. 

 No experimento com apigenina, a ANOVA de uma via indica uma diferença 

entre os grupos nos percentuais de entradas (F6, 9 8= 8,62; p<0,001) e de tempo 

despendido (F6, 9 8= 18,00; p<0,001) nos braços abertos. Ambos, DZP e EBHA de A. 

millefolium L (30 e 300 mg/kg) aumentaram o % de entradas nos braços abertos 

quando comparados com o veiculo (todos p< 0,05). A apigenina (3,0 mg/kg) reduziu 

o % de entradas nos braços abertos quando comparada com os outros grupos. No 

experimento com a rutina, houve alteração significativa nos percentuais de entradas 

(F6,63= 16,42; p<0,0001) e de tempo despendido (F6,63= 42,33; p<0,001) nos braços 

abertos. A rutina (1,0 mg/kg) e o EBHA de A. millefolium L (30 mg/kg) aumentaram o 

% de entradas nos braços abertos quando comparado ao grupo controle, enquanto 

que o diazepam e o EBHA de A. millefolium L (300 mg/kg) aumentaram ambos os 

parâmetros de exploração dos braços abertos. No experimento com naringenina, 

observou-se um efeito significativo dos tratamentos nos percentuais de entradas 

(F6,63= 3,06; p<0,01) e de tempo despendido (F6,63= 42,31; p<0,001) nos braços 

abertos. A naringenina não alterou nenhuma das medidas do LCE, nas doses 

utilizadas, enquanto o EBHA de A. millefolium L (30-300 mg/kg) aumentou o % de 

tempo despendido e de entradas nos braços abertos quando comparado com o 

controle (todos p<0,05).  
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Figura 35 - Efeito da administração aguda com o EBHA de A. millefolium L (30 
e 300 mg/kg, v.o.), diazepam (0,75 mg/kg, v.o.); apigenina (AP 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, 
i.p); rutina (RT0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) e naringenina (NG 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) 
em camundongos expostos ao teste do labirinto em cruz elevado: entradas e tempo 
despendido nos braços abertos, ambos expressos em percentual. N = 15 
animais/grupo. Os dados estão representados como a média ± e.p.m. *p<0,05;        
** p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado com o controle. 
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 A maior dose do EBHA de A. millefolium L (300 mg/kg) induziu um maior 

aumento no % de tempo gasto nos braços abertos do que o diazepam (p<0,01). O 

diazepam aumentou significativamente ambos os parâmetros em comparação com o 

controle (ambos p<0,01). Nestes experimentos, o DZP aumentou o tempo 

despendido nos braços abertos quando comparado com o veiculo, apigenina, rutina 

e naringenina.  

 O número total de entradas nos braços (abertos e fechados; Figura 36) 

apresentou diferença siginificativa nos três experimentos (apigenina: F6,98= 3,33, 

p<0,01; rutina: F6,63= 8,59, p<0,01; naringenina: F6,63= 17,55, p<0,01). No 

experimento com a apigenina, o EBHA de A. millefolium L (300 mg/kg) e  o 

diazepam  aumentaram o número total de entradas quando comparados com o 

veiculo (todos p<0,05). No experimento com a rutina, observou-se um aumento do 

número total de entradas no LCE com a rutina (1,0 e 3,0 mg/kg) e com o diazepam 

(todos p<0,05). No experimento com a naringenina, observou-se um aumento do 

número toal de entradas com o EBHA de A. millefolium L (30 e 300 mg/kg) e  com o 

diazepam  (todos p<0,01).  

 Resultados concordantes aos do LCE foram observados no teste de 

esconder esferas (Figura 37). No experimento com a apigenina (F6,69= 13,64; p<0,5), 

o DZP e o EBHA de A. millefolium L (30 e 300 mg/kg) reduziram o número de 

esferas escondidas quando comparados com outros grupos (p< 0,05). Por outro 

lado, a apigenina (1,0 mg/kg) aumentou o número de esferas escondidas quando 

comparada com veículo (p<0,05). No experimento com a rutina (F6,84= 5,51, p<0,5;), 

o DZP e o EBHA de A. millefolium L (30 e 300 mg/kg) reduziram o número de 

esferas escondidas (todos p<0,05), mas a rutina não apresentou efeito significativo. 
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Figura 36 - Efeito da administração aguda com o EBHA de A. millefolium L (30 
e 300 mg/kg, v.o.), diazepam (0,75 mg/kg, v.o.); apigenina (AP 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, 
i.p); rutina (RT0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) e naringenina (NG 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) 
em camundongos expostos ao teste do labirinto em cruz elevado: número total de 
entradas. N = 15 animais/grupo. Os dados estão representados como a média ± 
e.p.m. *p<0,05; ** p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado com o controle.  
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Já no experimento com a naringenina (F6,84= 17,39, p<0,05), novamente o 

DZP e o EBHA de A. millefolium L (30 e 300 mg/kg) reduziram o número de esferas 

enterradas, enquanto a naringenina (0,3 e 1,0 mg/kg) aumentou o número de 

esferas escondidas (todos p<0,05). 

 
 

 
Figura 37 - Efeito da administração aguda com o EBHA de A millefolium L (30 e 
300 mg/kg, v.o.), diazepam (0,75 mg/kg, v.o); apigenina (AP 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, 
i.p); rutina (RT0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) e naringenina (NG 0,3; 1,0 e 3,0 mg/kg, i.p) 
em camundongos expostos ao teste de esconder esferas. N = 15 animais/grupo. Os 
dados estão representados como a média ± e.p.m. *p<0,05; ** p<0,01 e ***p<0,001 
quando comparado com o controle. 
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5.7 - Ensaio de Binding [3H]-flunitrazepam  

 

A incubação aguda in vitro com EBHA de A. millefolium L (1, 10 e 100 

µg/mL) não alterou o binding específico de [3H]-flunitrazepam em membranas 

cerebrais de ratos (Figura 38). O diazepam (1 mM) foi utilizado como controle 

positivo e reduziu significativamente o binding específico [3H]-flunitrazepam em       

86 ± 1%. 

 

 
Figura 38. Efeitos do EBHA de A. millefolium L (1, 10 e 100 µg/mL) e diazepam  
(1 mM) no binding específico de [3H]-flunitrazepam em membranas cerebrais de 
ratos. Os dados estão representados como a média ± e.p.m. (n=4/triplicata) 
***p<0,001 quando comparado com o controle. 
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5.8 - Efeito da administração aguda e repetida (25 dias), via oral, com EBHA de 

A. millefolium L na atividade antidepressiva em camundongos em diferentes 

modelos animais.    

Como apresentado na Figura 39 a administração aguda do EBHA de A 

millefolium L nas doses de 30 e 300 mg/kg e de imipramina (10 mg/kg) reduziu o 

tempo de imobilidade (Figura 39A - lado esquerdo) em comparação ao grupo tratado 

com veículo. A ANOVA de uma via revelou redução significativa no tempo de 

imobilidade (F4,45 = 13,63; p<0,001) para os grupos tratados com o EBHA de A. 

millefolium L (30 e 300 mg/kg) e imipramina  (10 mg/kg) quando comparados com os 

demais grupos (todos p < 0,05). Por outro lado, o diazepam (0,75 mg/kg) aumentou 

o tempo de imobilidade em relação a todos os grupos (p < 0,01).  

Na administração repetida (Figura 39) a ANOVA de uma via revelou um 

efeito significativo no tempo de imobilidade (F4,45 = 6,00; p<0,001)  e indicou que o 

EBHA de A. millefolium L na dose de 30 mg/kg e a imipramina na dose de 10 mg/kg 

reduziram significativamente o tempos de imobilidade dos camundongos no teste de 

natação forçada quando comparados com o veículo (todos p<0,05). A dose de 300 

mg/kg do EBHA de A. millefolium L e o diazepam (0,75 mg/kg) não apresentaram 

efeito sobre o tempo de imobilidade (Figura 39A - lado direito).  

A latência para a imobilidade, no teste de natação forçada, após a 

administração aguda do EBHA de A. millefolium L nas doses de 30 e 300 mg/kg e de 

imipramina (10 mg/kg) foi aumentada significativamente (F4,45 = 21,28; p< 0,05)  em 

comparação ao grupo tratado com veículo ((Figura 39B - lado esquerdo). Após a 

administração repetida (25 dias) ocorreu aumento significativo (F4,45 = 9,59; p< 

0,0001) da latência para a imobilidade apenas nos grupos tratados com imipramina 

e EBHA de A. millefolium L na dose de 30 mg/kg (Figura 39B - lado direito). 
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Figure 39 – Efeito da administração aguda e repetida (25 dias) com o EBHA de 
A. millefolium L (30 e 300 mg/kg, v.o.), imipramina (IMI 10 mg/kg, v.o.) e diazepam 
(DZP 0,75 mg/kg, v.o.) em camundongos expostos ao teste de natação forçada: 
tempo de imobilidade (A) e latência para a imobilidade (B). N=10 animais/grupo. Os 
dados estão representados como a média ± e.p.m. * p<0,05, ** p<0,01 e *** p<0,001 
quando comparado com o controle. 
 

No teste de suspensão pela cauda o tempo de imobilidade foi reduzido 

significativamente (F 4,  45 = 3,82; p < 0,01) para o grupo tratado agudamente com 

imipramina (10 mg/kg) quando comparado com todos os outros grupos              

(todos p < 0,05; Figura 40A - lado esquerdo). Por outro lado, tanto os camundongos 

tratados repetidamente (25 dias; Figura 40A – lado direito) com EBHA de A. 

millefolium L (30 e 300 mg/kg) quanto com imipramina (10 mg/kg) apresentaram uma 
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redução significativa no tempo de imobilidade (F4,45 = 16,14; p< 0,001) quando 

comparados com os grupos tratados com veículo e com DZP (0,75 mgkg; todas as 

comparações com p< 0,01). 

 Agudo Repetido 

 

 
Figure 40 - Efeito da administração aguda e repetida (25 dias) com EBHA de A 
millefolium L (30 e 300 mg/kg, v.o.), imipramina (IMI 10 mg/kg, v.o.) e diazepam 
(DZP 0,75 mg/kg, v.o.) em camundongos expostos ao teste de suspensão pela 
cauda: tempo de imobilidade (A) e latência para a imobilidade (B). N = 10 
animais/grupo. Os dados estão representados como a média ± e.p.m. * p< 0,05, 
**p<0,01 e ***p<0,001 quando comparado com o controle. 
 
 

A latência para a imobilidade, no teste de suspensão pela cauda, após a 

administração aguda do EBHA de A. millefolium L nas doses de 30 mg/kg e de 

imipramina (10 mg/kg) foi aumentada significativamente (F4,45 = 15,30; p< 0,0001)  
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em comparação ao grupo tratado com veículo (Figura 40B – lado esquerdo). O 

mesmo ocorreu após a administração repetida (25 dias; Figura 40B – lado direito) do 

EBHA de A. millefolium L na dose de 30 mg/kg e de imipramina (10 mg/kg) que 

promoveu aumento significativo (F4,45 = 8,06; p< 0,05) da latência para a 

imobilidade. Os grupos tratados com diazepam ou EBHA de A. millefolium L (300 

mg/kg) não alteraram a latência para a imobilidade no teste de suspensão pela 

cauda. 

 
 
5.9 - Dosagens de Monoaminas e Metabólitos no encéfalo de camundongos 

por HPLC-DE 

      

A Tabela 7 demonstra os resultados dos níveis de monoaminas e seus 

metabólitos em diferentes áreas cerebrais relacionadas ao comportamento. 

Diferenças significativas foram observadas em relação aos níveis de DA no córtex 

frontal [U = 4,00; p< 0,01] e hipocampo [U = 4,00; p< 0,01] e nos níveis de 

serotonina no estriado [U = 4,00; p< 0,01]. Os níveis de DA no estriado não diferiram 

(p = 0,07). A A. millefolium L (300 mg/kg) diminuiu significativamente os níveis de 

DOPAC no hipocampo (U= 10,0 p< 0,05).  
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          Tabela 7 - Efeito do EBHA de A. milleflium L (300 mg/kg, v.o.) administrado repetidamente (25 dias) nos níveis de serotonina (5-HT),  
           noradrenallina (NA) e dopamina (DA) presentes no córtex frontal, hipocampo, amigdala e estriado de ratos. 
 
   

Grupo Dose Monoaminas e seus metabólitos (ng/g) 
  (mg/kg) 5-HT 5-HIAA NA DHPG DA DOPAC 

  Córtex Frontal   

Veículo 0 328 ± 49 270 ± 42 155 ± 34 254 ± 74    9 ± 2  47 ± 12 

A millefolium 300 387 ± 41 294 ± 45 223 ± 51 296 ± 37 19 ± 3* 31 ±  6 

  Hipocampo 

Veículo 0 303 ± 71 380 ± 87 221 ± 28 143 ±   28 6 ± 1 32 ± 3 

A millefolium 300 300 ± 37 457 ± 85 291 ± 35 260 ± 136 22 ± 9*  24 ± 9* 

  Amigdala 

Veículo 0 543 ± 57 396 ± 32 180 ± 35 233 ± 44 44 ±   8 74 ±   3 

A millefolium 300 554 ± 30 429 ± 59 252 ± 43 225 ± 32 130 ± 74 129 ± 34 

  Estriado  

Veículo 0 332 ± 31 337 ±  20 156 ±   76 249 ± 52 2829 ± 402 3869 ± 544 

A millefolium 300 553 ± 89* 523 ±  96 253 ± 110 231 ± 77 5113 ± 974(*) 3144 ± 110 

 
Valores representados como a média ± e.p.m. (*) 0,10> p> 0,05 comparados ao veículo; * p<0,05 comparado ao veículo e # p<0,05 comparado 
ao EBHA de A. millefolium L 300mg/kg.  
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O interesse na natureza como fonte potencial de agentes terapêuticos vem 

desde a antiguidade. Os produtos naturais e seus derivados representam mais de 

50% do todos os fármacos utilizados na clínica (SOUZA, 2004; GURIB-FAKIM, 

2006). Portanto a contribuição dos produtos naturais no desenvolvimento de novos 

produtos farmacêuticos é inquestionável, sem contar na busca de novos agentes 

originados de plantas medicinais para doenças psiquiátricas (ZHANG, 2004).  

Mesmo com o uso tradicional e o elevado consumo, não há estudos 

científicos que comprovem a efetividade ou mesmo a toxicidade de muitas espécies 

utilizadas popularmente (ROCHA et al., 2005; ALBUQUERQUE e HANAZAKI, 2006).  

Várias plantas que estão sendo estudadas são capazes de atuar no comportamento, 

como o humor, o pensamento e as sensações, onde o grande desafio é o 

entendimento dos mecanismos de ação, segurança e eficácia (CARLINI, 2003; 

CARLINI et al., 2006).  Com o avanço nas pesquisas, a constituição química das 

plantas que apresentam atividade ansiolítica e antidepressiva estão sendo 

investigadas, possibilitando o surgimento de novos produtos para a prática clínica.  

Apesar desses avanços ainda encontramos dificuldades na validação de 

plantas, principalmente devido à variação na constituição e a concentração de 

princípios ativos. Os principais fatores que interferem na produção dos princípios 

ativos e metabólitos secundários são: sazonalidade, ritmo circadiano, 

desenvolvimento, temperatura, disponibilidade hídrica, radiação ultravioleta, 

nutrientes, poluição atmosférica, altitude e indução por estímulos mecânicos ou 

ataque de patógenos (GOOBO-NETO e LOPES, 2007; SIMÕES et al., 2007). 

Uma grande vantagem em fazer uso de espécies vegetais como ponto de 

partida para novos fármacos, é que a identificação de plantas promissoras não se 
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baseia no mecanismo de ação, aumentando a chance de descobrir novos 

mecanismos de ação, colaborando para a redução da ocorrência de fármacos “me 

too”, que são supostas novidades farmacológicas, mas que, na realidade, são 

modificações em estruturas já conhecidas e que atuam pelas mesmas vias 

(ELISABETSKY, 2002; FAUSTINO et al., 2010). 

A maioria dos medicamentos fitoterápicos indicados para o tratamento de 

distúrbios psiquiátricos são extratos brutos ou semi-purificados, como os de 

Hypericum perforatum (erva-de-São-João), Gingko biloba (gingko), Panax ginseng 

(ginseng), Melissa officinalis (melissa), Valeriana officinalis (valeriana), Crataegus 

oxyacantha (pilriteiro ou cratego), Piper methysticum (kava-kava) e diferentes 

espécies de Passiflora (maracujá), os quais reacenderam o interesse da indústria 

farmacêutica por produtos de origem vegetal (MONTANARI e BOLZANI, 2001). 

Alguns compostos isolados foram identificados como agentes ansiolíticos 

(flavonóides, kavalactonas, magnolol, entre outros) e como antidepressivos (ácido 

rosmarínico, ácido cafeico, apigenina e outros) (ZHANG, 2004). Paladini et al. (1999) 

demonstraram que alguns flavonóides isolados atuam como depressores do SNC 

atráves da ativação de receptores benzodiazepínicos. Por outro lado, as 

procianidinas presentes em muitas plantas medicinais, como Hypericum perforatum 

e Theobroma cacao (REIN et al., 2000; PLOSS et al., 2001) bloqueiam, in vitro, a 

captação de monoaminas no SNC (JENSEN et al., 2001; WONNEMANN et al., 

2001) e também apresentam efeito do tipo antidepressivo nos modelos animais da 

natação forçada (BUTTERWECK et al., 1998; BUTTERWECK et al., 2000) e de 

suspensão pela cauda (SÁNCHEZ-MATEO et al., 2007).  
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Como já descrito na introdução desta tese, as plantas do gênero Achillea 

(Asteraceae) têm sido usadas na medicina popular devido às suas numerosas 

propriedades medicinais (SI et al., 2006), como por exemplo, atividade anti-

inflamatória, antimicrobiana, propriedades analgésicas e antipiréticas, e nos quadros 

vasculares, de afecções da pele, de hipertensão arterial, de asma, de gastrite, de 

úlcera e ações depressora do SNC e anti-conflito, entre outras (FONT QUER, 1985; 

REYES e SARAIVA, 1995; ALONSO, 1998; ALJANCIC et al., 1999; CÁCERES, 

1999; BLUMENTHAU et al., 2000; MORS et al., 2000; MOLINA-HERNANDEZ et al., 

2004; OTUKI et al., 2005; BENEDEK et al., 2007). Diversas destas indicações 

populares já foram comprovadas cientificamente (por exemplo para o tratamento de 

úlcera gástrica (CAVALCANTI et al., 2006). 

A A. millefolium L é considerada uma planta de baixa toxicidade. Esse fator 

facilita a sua utilização pela população, sendo classificada como de uso seguro 

(DUKE, 1987), além de já ter sido aprovada pela Food and Drug Association (FDA) 

em bebidas alcoólicas (BLUMENTHAL et al., 2000). Cavalcanti et al. (2006) 

demonstraram que o extrato aquoso bruto das partes aéreas isentas de 

inflorescência de A. millefolium L administrado agudamente ou o tratamento diário 

com uma dose (0,3; 0,6 ou 1,2 g/kg) não promove alteração das funções hepáticas, 

renal, pancreática e hematológica de ratos machos e fêmeas. Ainda, que a 

administração do extrato de A. millefolium L, via oral ou intraperitoneal, nas doses de 

10 g/kg e 3 g/kg, respectivamente, produziram mortalidade abaixo de 50% nos 

animais tratados (CAVALCANTI, 2002). Estudos pré-clínicos não indicam toxicidade 

reprodutiva da A. millefolium L (BOSWELL-RUYS, et al., 2003; DALSENTER, et al., 

2004).  



VI. Discussão 114 

A espécie millefolium é uma das mais conhecidas do gênero Achillea, sendo 

seu uso medicinal relatado desde os primórdios da medicina (2200 a.C.). Estudos 

fitoquímicos mostraram a presença de óleo essencial (camazuleno, cânfora, mentol, 

eugenol, azuleno, linalol e 1,8-cineol) (CHANDLER, 1989; HOFMANN et al., 1992; 

PANIZZA, 1997; BLUMENTHAL et al., 2000; GUARRERA et al., 2001; LORENZI e 

MATOS, 2002; PEANA et al., 2003; ORAV, et al., 2006); de flavonóides como a 

apigenina; rutina; luteolina, artemetina e quercetina (GUEDON et al., 1993; 

WAGNER,1996; TESKE E TRENTIN, 1997; LEE et al., 1998; SI et al., 2006; 

INNOCENTI et al., 2007; BENEDEK et al., 2007b; BENETIS et al., 2008; KOCEVAR 

et al., 2008; CSUPOR-LOFFLER et al., 2009; PIRES et al., 2009);  de 

sesquiterpenes (paulitina, isopaulitina, sistenina, entre outros) (GLASL et al., 2002; 

CSUPOR-LOFFLER et al., 2009); de alcalóides (achileina)  (MILLER e CHOW, 

1954), esteróides (estigmasterol, colesterol, entre outros) e de triterpenos (α e β-

amirina, taraxasterol, entre outros) (CHANDLER et al., 1982; HEINRICH et al., 1998; 

LORENZI e MATOS, 2002). Taninos, mucilagens, cumarinas, resinas, saponinas, 

ácidos graxos e princípio amargo (PANIZZA, 1997; HEINRICH et al., 1998; 

MARTINS et al., 2000; LORENZI e MATOS, 2002; PIRES et al., 2009); ácido cafeico 

e derivados (INNOCENTI et al., 2007; BENEDEK et al., 2007), também foram 

identificados na planta. Dentre as classes de polifenóis, os flavonóides são os 

compostos mais estudados. Os flavonóides possuem um esqueleto 

difenilpropropano e são divididos em seis subclasses: flavonóis, flavonas, 

isoflavonas, flavanonas, antocianidinas e flavanóis (catequinas e proantocianidinas). 

A análise fitoquímica, qualitativa, realizada em nosso trabalho confirmou a 

presença de flavonóides, flavononas, flavononóis, xantonas, taninos, catequinas, 

saponinas e ácidos fixos fortes no extrato bruto hidroalcóolico das partes aéreas da 
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planta A. millefolium L. A presença destes grupos de metabólitos secundários foi 

confirmada, qualitativamente, pela literatura como compostos presentes em diversas 

espécies deste gênero (SOUZA et al., 2005; ORAV et al., 2006; SOUZA et al., 2006; 

KOCEVAR et al., 2008; BENETIS et al., 2008; PIRES et al., 2009).  

Divergência, entre ações das plantas, foram observadas na literatura 

estudada devido algumas variáveis, citadas anteriormente, além da forma de 

preparo (decocção, infusão, maceração) e o tipo de tratamento (via de 

administração, posologia, concentração) a ser realizado com a planta estudada, o 

que dificulta muitas vezes a validação daquela espécie utilizada pela população. 

Extratos vegetais, chás e alimentos fornecem uma quantidade grande de 

constituintes, que parecem agir inter funcionalmente com diferentes sistemas de 

órgãos do corpo, incluindo o cérebro (CARLINI, 2003; BASTIANETTO et al., 2007). 

Entre esses constituintes os polifenóis e flavonóides, especialmente têm sido 

estudados, pois atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e alteram 

funções cerebrais (MANDEL et al., 2008). Na avaliação do potencial terapêutico de 

plantas medicinais com atividades relacionadas ao SNC, são utilizados diversos 

modelos experimentais animais. Os modelos animais apresentam inúmeras 

vantagens, entre elas: o controle das condições ambientais, o estado de saúde e o 

bem estar dos animais (VAN DER STAAY, 2004).  

Caso o composto da planta em estudo reproduza alguns parametros 

semelhantes, quando comparados com medicamentos de referência, com eficácia 

clínica conhecida, pode ser considerado útil para a doença de que o modelo foi 

usado (CARLINI, 2003). Na avaliação de uma planta com atividade promissora, por 

exemplo ansiolítica ou antidepressiva, são utilizados diferentes testes animais para 



VI. Discussão 116 

cada atividade. Porém alguns fatores limitam as pesquisas da depressão e 

ansiedade, uma vez que a depressão se trata de uma emoção em reposta a uma 

situação desfavorável (depressão reativa) ou pode constituir-se num transtorno 

psiquiátrico (depressão endógena; TEIXEIRA-SILVA et al., 2006) e a ansiedade é 

um conceito que descreve um estado subjetivo, considerada uma característica 

humana. Por isso, na melhor das hipóteses, a ansiedade pode ser apenas modelada 

e não reproduzida em animais (MARTIN, 1998; ANDREATINI et al., 2001; LEITE e 

SIQUEIRA, 2006).  

Um modelo animal de ansiedade deve ter validade preditiva, mas também 

validade de face e validade de construto. Validade preditiva se refere à sensibilidade 

do modelo em reconhecer ansiolíticos, mas não outros tipos de agentes. Validade de 

face implica que o modelo produz reações como o medo em animais e que são 

análogas ao comportamento de ansiedade observada em humanos. Validade de 

construto é mais difícil, pois implica homologia, ou correspondência direta, entre o 

modelo animal e a condição sendo modelada (RODGERS e COLE, 1994; 

ANDREATINI et al., 2006). 

Assim os modelos animais úteis para avaliar drogas ansiolíticas devem: (1) 

reproduzir características comportamentais e patológicas da síndrome de ansiedade; 

(2) permitir investigação de mecanismos neurobiológicos que não são facilmente 

estudados no homem; e (3) permitir a avaliação confiável de agentes ansiolíticos, 

assim como identificar efeitos ansiogênicos de drogas e toxinas (ANDREATINI et al., 

2001).  Entre os modelos animais mais utilizados para avaliar a atividade ansiolítica 

de compostos esta o LCE.  Utiliza-se também o campo aberto, placa perfurada, 

neofobia ou hipofagia emocional, teste de exploração na caixa claro-escuro (não 
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condicionados, baseados no comportamento natural dos animais, que tendem a 

explorar ambientes novos), teste de conflito de Vogel, teste de esconder esferas, 

teste de quatro placas e o sobressalto potencializado pelo medo (condicionado, no 

qual estímulos aversivos são associados ao ambiente novo), entre outros.  

Segundo Bourin et al. (2007), muitos modelos animais de ansiedade são 

validados baseando-se na farmacologia dos BZD, ansiolíticos clássicos, que 

apresentam início de efeito rápido.  Clinicamente, os BZD apresentam benefícios 

bem descritos e caracterizados, porém seus efeitos colaterais predominantes 

incluem relaxamento muscular, sedação, amnésia anterógrada e dependência física 

o que leva os pacientes a buscarem por novas drogas e/ou terapias complementares 

e entre elas o tratamento com plantas medicinais (ERNEST, 2006; RAUPP, et al., 

2008).  

De acordo com estudos em modelos animais (IMAMURA e PRASAD, 1998) 

os efeitos ansiolíticos dos BZD são amplamente reprodutíveis (PELLOW et al., 

1985), assim pode-se supor que as substâncias capazes de reduzir a ansiedade dos 

animais expostos a esses paradigmas poderia exercer seu efeito através de um 

mecanismo de ação semelhante ao dos BZD (TREIT, 1985). Como controle positivo 

utilizam-se benzodiazepínicos típicos, como o diazepam e o lorazepam (BOURIN et 

al., 2007; ZHANG, 2004). No LCE o diazepam (DZP) acarreta um aumento da % de 

tempo e/ou de entradas nos braços abertos, sem alterar a atividade locomotora 

(DALVI e RODGERS, 1996; TREIT, MENARD e ROYAN, 1993; PELLOW et al., 

1985; HANDLEY e MITHANI, 1984).  

Entretanto, vários transtornos de ansiedade são resistentes ao tratamento 

com BZD e a maioria dos modelos animais avalia fenômenos que são modificados 
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pelos BZD, e não a “ansiedade” propriamente dita (ANDREATINI et al., 2001), 

embora existam várias substâncias ansiolíticas com ação sobre os sistemas 

noradrenérgico, serotoninérgico e glutamatérgico (DAWSON e TRICKLEBANK, 

1995).  Sugere-se também a realização de testes complementares para avaliação da 

atividade locomotora, exploratória, hipnosedativa, a fim de se evitar resultados falso-

positivos (RODGERS et al., 1997). 

A atividade comportamental dos animais, especialmente roedores, pode ser 

resultado de diferentes tendências ou “impulsos”, pode ser uma atividade específica 

relacionada à exploração do ambiente ou à esquiva de aspectos particulares do 

ambiente ou simplesmente uma atividade geral inespecífica. Nos testes laboratoriais 

usando a ambulação como única medida de comportamento espontâneo, como no 

campo aberto, sua ocorrência pode ser resultado de impulsos opostos, exploratório 

e emocional, havendo um conflito entre explorar o novo ambiente, que é a tendência 

natural dos animais, e o medo gerado pela novidade. A esse respeito tem sido 

demonstrado que as atividades exploratória e motora variam independentemente e 

podem ser dissociadas sob influências ambientais e farmacológicas 

(STEENBERGEN et al., 1991). Outras ações mais inespecíficas de extratos de 

plantas ou drogas no SNC como hipotermia, sedação, relaxamento muscular e 

incoordenação motora, podem mascarar efeitos centrais específicos dos compostos, 

razão pelas quais alguns testes são utilizados como complementação à avaliação de 

efeitos específicos no SNC.  

Na triagem farmacológica comportamental realizada em nosso estudo, os 

resultados obtidos com o EBHA mostraram que a dose de 300 mg/kg  promoveu um 

aumento da atividade motora e a dose de 600 mg/kg levou a sedação, 30 min  após 
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a administração. Para as doses de 30 e 100 mg/kg, após uma hora da 

administração, nenhuma alteração foi observada. Entretanto nos modelos 

comportamentais utilizados, em que as avaliações são sistematizadas e existe um 

maior controle de variáveis, os parâmetros de atividade motora (p.ex. número de 

cruzamentos no campo aberto e total de entradas no LCE) não foram alterados pelo 

extrato. Portanto concluímos que o EBHA nas doses utilizadas não altera a atividade 

motora. 

Nosso estudo mostrou que o EBHA de A. millefolium L, administrado aguda 

e repetidamente (25 dias) em camundongos, promoveu efeito do tipo ansiolítico no 

LCE e no teste de esconder esferas (aumento da exploração dos braços abertos e 

diminuição do número de esferas escondidas, respectivamente), nos modelos para 

triagem de drogas ansiolíticas.  O LCE é um modelo baseado na aversão natural de 

roedores para espaços abertos e usa o conflito entre a exploração e aversão a este 

tipo de lugar, sendo muitas vezes referido como modelo de conflito comportamental 

não-condicionado (BOURIN et al., 2007). É uma ferramenta importante na busca de 

novas moléculas e/ou substâncias com atividade ansiolítica (CAROBREZ e 

BERTOGLIO, 2005). Os parâmetros comportamentais do LCE estão relacionados a 

ansiedade e atividade motora, dois fatores independentes, onde os parâmetros 

relacionados ao braços abertos (porcentagem de entradas e tempo de permanência) 

são medidas para avaliação da ansiedade. Bourin et al. (2007) relatam ainda que o 

LCE oferece algumas vantagens, como a não privação de alimento, de água e a não 

administração de choque, quando comparado com outros modelos.  

Nossos resultados mostraram que os tratamentos, agudo (30, 100, 300 e 

600 mg/kg) e repetido (30 e 300 mg/kg) com o EBHA de A millefolium L e com o 
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DZP aumentaram significativamente a frequência de entradas e o tempo de 

permanência nos braços abertos quando comparados ao grupo que recebeu veículo. 

Tanto o DZP, droga controle positivo, quanto o EBHA de A millefolium L, nas doses 

utilizadas, apresentaram o mesmo perfil de resposta, demonstrando um efeito do 

tipo ansiolítico para esta planta quando avaliada neste modelo. Em relação ao 

número total de entradas (braços abertos + fechados) o EBHA de A millefolium L, 

nas doses utilizadas não promoveu qualquer alteração.   

Portanto, estes resultados corroboram e ampliam os dados da literatura que 

mostram respostas semelhantes no teste de conflito operante, modelo que envolve 

privação de alimento e administração de água ou choque nas patas.  Molina-

Hernandez et al. (2004) observaram um efeito anti-conflito com a administração de 

A. millefolium L na fase de pró-estro e, em doses maiores, de diestro. Estes 

resultados sugerem uma possível interação entre a A. millefolium L e hormonios 

esteroidais.  Nossos resultados indicam que a A. millefolium L, também induz efeito 

tipo ansiolítico em animais machos. Além disso, considerando que o modelo de 

conflito emprega administração de choque e privação de alimento, e que a A. 

millefolium L parece exercer efeitos analgésicos (redução nas contorções 

abdominais induzidas por ácido acético; PIRES et al., 2009), nossos dados indicam 

que o efeito ansiolítico induzido pela A. millefolium L não foi devido alteração de 

sensibilidade à dor ou do apetite (RODGERS et al., 1997; CAROBREZ e 

BERTOGLIO, 2005).   

Em se tratando de avaliação de comportamentos ansiosos, em condições 

naturais ou em laboratórios, os ratos e camundongos apresentam o instinto de 

enterrar objetos potencialmente desagradáveis ou ameaçadores presentes em seu 
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ambiente. Este comportamento que consiste em escavar a serragem por cima da 

fonte aversiva usando o focinho e as patas dianteiras a fim de evitar e se proteger da 

ameaça, é descrito como um comportamento defensivo refletindo o estado de 

ansiedade dos animais (REICHERT, 2011).   

O teste de esconder esferas é um modelo experimental baseado neste 

comportamento defensivo dos roedores frente a estímulos aversivos, que é o 

comportamento de enterrar ou esconder as bolas de vidro. Ansiolíticos clássicos 

suprimem este comportamento, apesar de outras classes de drogas, como os 

antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), também 

reduzirem ou abolirem esta resposta, indicando ausência de especificidade 

farmacológica do teste de esconder esferas. Tem sido proposto que este modelo 

estaria muito mais relacionado com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), que é 

caracterizado pelas obsessões (pensamentos recorrentes que levam a ansiedade 

acentuada e desconforto) e/ou compulsões (comportamentos estereotipados ou 

rituais para aliviar a ansiedade) (GYERTYAN, 1995; ICHIMARU et al., 1995).  

Podemos analisar, este modelo, por dois angulos: primeiro que medicamentos 

eficazes para tratar desordens obsessiva-compulsiva, como inibidores seletivos de 

recaptação de serotonina, reduzem o número de esferas escondidas e segundo que 

camundongos expostos previamente as esferas de vidro, apresentam o 

comportamento de enterrá-las mesmo quando já existe a experiência de que o 

estímulo não é ameaçador (isso é, não ocorre habituação) indicando um suposto 

comportamento compulsivo (GYERTYAN, 1995). Entretanto, essa hipótese é 

enfraquecida pelas observações de que o TOC não é sensível aos BZD e os ISRS 

são eficazes no Transtorno de Ansiedade Generalizada. Considerando esta última 

observação, para auxiliar na avaliação da atividade ansiolítica do EBHA de A. 
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millefolium L, foi realizado o teste de esconder esferas. Nossos resultados 

mostraram que independente da administração (aguda ou repetida) e da dose, o 

EBHA de A. millefolium L reduziu o comportamento defensivo dos camundongos 

frente ao estímulo aversivo.  

Entretanto, no modelo da hipofagia emocional este efeito tipo ansiolítico não 

foi observado. Este resultado foi inesperado, considerando que drogas ansiolíticas 

aumentam a quantidade de comida ingerida ou reduzem a latência para início do 

consumo neste paradigma experimental e que os perfis comportamentais 

provocados no LCE seriam semelhantes aos da neofobia (DULAWA e HEN, 2005; 

BOURIN et al., 2007). Nesta linha, os resultados obtidos para o diazepam, 

administrado agudamente, confirmam a literatura, pois drogas ansiolíticas aumentam 

a quantidade de comida ingerida nesse paradigma experimental (SOUBRIÉ et al., 

1975). Entretanto, embora este modelo seja geralmente sensível ao tratamento 

crônico com antidepressivos, os resultados obtidos com nomifensina (10 mg/kg), 

único antidepressivo com atividade dopaminérgica testado, são similares ao do 

EBAH da A. millefolium: efeito ansiogênico após administração aguda e sem efeito 

com tratamento repetido (BODNOFF et al., 1989; DULAWA e HEN, 2005). Além 

disto, caso a droga testada apresente uma alteração no consumo alimentar basal 

(isto é, em condições de baixa ansiedade, como a caixa moradia) pode haver 

interfência nos resultados. Esta é uma questão importante se considerarmos que o 

EBHA de A. millefolium apresenta atividade dopaminérgica. Esta hipótese não seria, 

entretanto, consistente com resultados de Dalsenter et al. (2004) e Cavalcanti et al. 

(2006), que não observaram alteração do peso durante tratamento crônico com A. 

millefolium.  Infelizmente o consumo basal não foi avaliado no presente trabalho e 

estudos futuros deverão abordar esta questão.  
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É interessante notar que o efeito ansiolítico da A. millefolium L foi observado 

nos testes do labirinto em cruz elevado e de esconder esferas, após a repetição do 

tratamento (25 dias), sugerindo a ausência de tolerância para esse efeito após 

administração a curto prazo, que é semelhante ao DZP.  

Procurando excluir a possibilidade de que o tratamento com o EBHA de A. 

millefolium L pudesse influenciar o sistema motor dos animais e, consequentemente 

interferir nos resultados dos modelos adotados, os mesmos camundongos tratados 

foram submetidos aos testes do campo aberto, barra giratória e abdução das patas 

posteriores. Os resultados demonstraram que a atividade motora dos animais 

tratados com as diferentes doses do EBHA de A. millefolium L (agudo e repetido) 

não difere dos controles nos parâmetros comportamentais avaliados, com exceção 

para o teste de abdução que após administração aguda promoveu relaxamento 

muscular nas doses utilizadas. 

No teste de abdução das patas posteriores, o EBHA de A. millefolium L em 

todas as doses administradas, agudamente, promoveu aumento da distância entre 

as patas de forma semelhante ao DZP.   Apesar de nossos resultados, neste teste, 

terem mostrado relaxamento muscular, os resultados obtidos na barra giratória e no 

campo aberto, indicam que o tratamento com o EBHA não diminue a coordenação 

motora dos animais. Entre os dois testes o mais utilizado é o da barra giratória, pois 

permite uma melhor quantificação dos resultados e apresentam um número menor 

de fatores externos que interferem nos resultados, como por exemplo, a maneira de 

segurar o animal antes de soltá-lo sob o papel para a leitura da distância entre as 

patas, no teste da abdução das patas posteriores.  
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Portanto, o efeito do EBHA de A. millefolium L não foi atribuível as 

alterações na atividade locomotora, pois nossos resultados mostraram que não 

ocorreram alterações significativas nos parâmetros relacionados com atividade 

motora, como o número total de entradas nos braços do LCE, o número de 

cruzamentos no teste do campo aberto (LISTER, 1987; de CASTRO et al., 2007; 

RAUPP et al., 2008) e no número de quedas no teste da barra giratória (SOUZA et 

al., 2004; 2005; 2007; MELO et al. 2006). O EBHA de A. millefolium L administrado 

aguadamente promoveu redução no tempo de permanência na barra giratória 

apenas para o grupo tratado com a dose de 100 mg/kg, enquanto que após o 

tratamento repetido (25 dias) nenhuma alteração foi observada no tempo de 

permanência e no número de quedas da barra giratória. Esta ausência de 

deficiência locomotora é consistente com Pires et al. (2009), que também não 

encontraram modificação na atividade locomotora ou incoordenação motora após a 

administração do extrato hidroalcoólico das partes aéreas (com exceção das flores) 

de A millefolium L. Portanto o efeito do extrato não foi atribuível as alterações na 

atividade locomotra, sugerindo assim que a A millefolium L apresenta efeito do tipo 

ansiolítico, desprovido de efeito sedativo e de efeito relaxante muscular, indicando 

assim, um perfil de efeitos colaterais potencialmente diverso do observado com o 

BZD. 

A busca por novas drogas ansiolíticas usando abordagens farmacológicas 

tenta encontrar drogas com novo mecanismo de ação. Considerando que várias 

substâncias com atividade ansiolítica atuam através de um aumento na função 

inibitória do complexo GABA/BZD, neste trabalho procuramos investigar se o efeito 

ansiolítico da A. millefolium L poderia ser decorrente de uma ação facilitadora da 

inibição GABAérgica. Benzodiazepínicos e antagonistas dos receptores GABAA, 
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picrotoxina, ou do sítio BZD, flumazenil, têm sido usados para avaliar o envolvimento 

do mecanismo via complexo GABA/BZD no efeito tipo ansiolítico de diversos 

medicamentos e/ou substâncias (REDDY e KULKARNI, 1996; DOMBROWSKI et al., 

2006; DUARTE et al., 2008;. KAMEI et al., 2009). Esta estratégia tem sido útil no 

estudo do mecanismo de ação de plantas com efeito ansiolítico. Por exemplo, 

estudos relatam que o flumazenil, em dose, que não afeta os índices de 

comportamento per se, bloqueou o efeito ansiolítico de ação de Cymbopogon 

citratus (ou seja, bloqueou o aumento do tempo gasto no compartimento claro do 

teste claro/escuro; COSTA et al., 2011) e de Passiflora actinina (ou seja, bloqueou o 

aumento do percentual de tempo de entradas nos braços abertos do LCE; LOLLI et 

al., 2007). 

Nossos resultados monstraram que a picrotoxina não alterou o efeito tipo 

ansiolítico do EBHA da A. millefolium L em qualquer uma das medidas 

comportamentais de ansiedade no LCE, enquanto que flumazenil bloqueou apenas 

o aumento do percentual de entradas nos braços abertos. O efeito do tratamento 

prévio de flumazenil, um antagonista do sítio benzodiazepínico do receptor GABAA, 

no efeito A. millefolium L no LCE, observado no presente estudo é intrigante porque 

esperavamos que os parâmetros relacionados à exploração dos braços abertos 

seriam alterados conjuntamente na mesma direção, como observado em outros 

estudos (por exemplo, LOLLI et al., 2007). Além disto, esta expectativa de variação 

simultânea na % de entradas e de tempo nos braços abertos foi baseada na 

observação de que estes parâmetros são agrupados no mesmo fator nos estudos de 

análise fatorial do LCE (LISTER, 1987; CRUZ et al., 1994; RODGERS e JOHNSON, 

1995).  Uma explicação para o flumazenil ter bloqueado apenas o efeito do EBHA de 

A. millefolium L na % de entradas nos braços abertos poderia ser que a dose de 
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flumazenil, embora embasada na literatura, tenha sido insuficiente. Entretanto, esta 

hipótese é pouco provável, pois em nosso estudo tanto o flumazenil quanto a 

picrotoxina, per se, não alteraram os percentuais de entradas e permanência nos 

braços abertos, quando administrados agudamente em camundongos, porém 

reduziram estes parâmetros quando associados ao DZP. Por outro lado, pode-se 

observar na literatura alguns estudos que encontraram uma discrepância similar (ou 

seja, um efeito significante em apenas um dos parâmetros de exploração dos braços 

abertos, % entradas ou % de tempo despendido nos braços abertos) em resposta a 

bretazenil, ao clordiazepóxido (COLE e RODGERS, 1993), ao FG 7142 (LISTER, 

1987) e ao PK 8165 (PELLOW e FILE, 1986). Nestes estudos, a conclusão foi de um 

efeito do tipo ansiolítico (COLE e RODGERS, 1993) ou tipo ansiogênico (PELLOW e 

FILE, 1986; LISTER, 1987). É interessante ainda que, diferente do observado no 

presente estudo, nem sempre o flumazenil bloqueia todos os efeitos do diazepam no 

LCE (DUARTE et al., 2008).  Portanto o resultado da administração de flumazenil 

com o EBHA da A. millefollium L poderia ser considerado um efeito do tipo 

ansiolítico, porque o percentual do tempo despendido nos braços abertos foi 

significativamente maior que os grupos controles. Isto sugere que, provavelmente, o 

efeito do EBHA da A. millefolium L não seja decorrente de interação com as vias de 

neurotransmissão GABAérgicas ou com o sítio benzodiazepínico do receptor 

GABAA. Esta hipótese é reforçada pelos resultados do binding do sítio BZD que 

indicaram que a ligação do [3H]-flunitrazepam não foi alterada pelo EBHA de A. 

millefolium L (1, 10 e 100 µg/ml), enquanto que na presença de DZP, controle 

positivo, ocorreu redução significativa desta ligação.  

Em conjunto, esses resultados sugerem que o EBHA da A. millefolium L 

pode agir através de um mecanismo complementar não-BDZ/GABA. Este é um 



VI. Discussão 127 

resultado interessante, uma vez que diferencia a A. millefollium L de BZD, os 

medicamentos ansiolíticos mais amplamente prescritos, e até mesmo de outras 

plantas com efeito tipo ansiolítico (HOUGHTON, 1999; CARLINI, 2003; LOLLI et al., 

2007; DUARTE et al., 2008;. BENKE et al., 2009).  

Diversas substâncias foram descritas como constituíntes presentes na A. 

millefolium L, entre elas os flavonóides apigenina, luteolina e rutina (BENEDEK et al. 

2007; BENETIS et al. 2008). Tuberoso et al. (2009) mostraram que um grama de 

extrato bruto etanólico seco  equivale aproximadamente 1mg de apigenina. 

Baseados nestes dados, em nosso trabalho foram utilizadas doses de apigenina que 

correspondem a dose de 300 mg/kg do EBHA de A millefolium L.  

Apigenina, em um intervalo de dose que corresponde a dose de 300 mg/kg 

do EBHA de A. millefolium L. (0,3 e 3,0 mg/kg apigenina), não exerceu qualquer 

efeito do tipo ansiolítico no LCE ou no teste de esconder esferas. Nossos resultados 

não corroboram alguns dados da literatura, que sugerem um efeito tipo ansiolítico da 

apigenina (3,0 mg/kg) em camundongos CF1 testados no LCE (VIOLA et al., 1995).  

No entanto, Zanoli et al. (2000) e Avallone et al. (2000) também não observaram 

qualquer efeito no teste claro/escuro (apigenina 0,5 a 10 mg/kg, i.p.) e no LCE 

(apigenina 1 a 25 mg/kg, i.p.) em ratos Sprague-Dawley. Estes resultados 

contraditórios podem ser atribuídos às diferenças entre modelos animais ou 

espécies/linhagens empregadas. Além disso, em nosso estudo, a dose intermediária 

de 1,0 mg/kg de apigenina aumentou o número esferas de vidro escondidas e na 

maior dose (3,0 mg/kg) de apigenina ocorreu diminuição da porcentagem de 

entradas nos braços abertos, indicando um efeito do tipo ansiogênico. Estes 

resultados são consistentes com redução na latência de convulsões induzidas por 
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picrotoxina em animais que receberam previamente doses crescentes de apigenina 

(0,5 a 10,0 mg/kg) e com a redução das correntes de cloreto na atividade 

GABAérgica (AVALLONE et al., 2000). Em condições experimentais semelhantes, a 

apigenina não reproduziu o efeito tipo ansiolítico do EBHA de A. millefolium L, 

indicando que a apigenina, isoladamente, não contribui para o efeito tipo ansiolítico 

deste extrato no presente estudo. Por outro lado, a administração de rutina, outro 

flavonóide presente na A. millefolium L, porém em quantidades menores que a 

apigenina, na dose intermediária (1,0 mg/kg) promoveu aumento do % de entradas 

nos braços abertos, o que não correu nas doses de 0,3 e 3,0 mg/kg. Já no teste de 

esconder esferas, independente da dose de rutina, não alterou o número de esferas 

escondidas quando comparado ao grupo controle. Embora estes resultados possam 

sugerir que a rutina apresente um efeito do tipo ansiolítico, o seu padrão 

comportamental nos modelos empregados é diferente do apresentado pelo EBHA de 

A. millefolium L, indicando que, isoladamente, a rutina não explica os efeitos tipo 

ansiolítico deste extrato. A naringenina, uma flavanona, não promoveu nenhuma 

alteração nos % de entradas ou tempo despendido nos braços abertos do LCE, além 

de, por outro lado, no teste de esconder esferas, as menores doses aumentaram o 

número de esferas escondidas, indicando um efeito do tipo ansiogênico. Ressalte-se 

que não encontramos referências na literatura sobre o uso de rutina e naringenina 

nos modelos estudados. Neste sentido, a rutina é uma substância que desperta 

interesse para futuros estudos. Considerando que tais flavonóides apresentam 

diferentes afinidades pelo receptor BZD, apigenina (Ki=3 µM; VIOLA et al., 1995), 

rutina (Ki>100 µM; PALADINI et al., 1999) e naringenina (Ki>25 µM; AI et al., 1997), 

nossos resultados sugerem que o efeito tipo ansiolítico do EBHA de A millefolium L 

não estaria relacionado com os receptores BDZ, uma vez que estes flavonóides com 
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menores Ki não apresentaram  efeito do tipo ansiolítico, que o extrato não deslocou 

o  [3H]-flunitrazepam no estudo de binding e que o flumazenil não bloqueou estes 

efeitos do extrato. 

Após a confirmação do efeito tipo ansiolítico do EBHA de A. millefolium L, 

investigamos o possível efeito tipo antidepressivo. Os modelos animais para avaliar 

a depressão são diversos e foram desenvolvidos baseados nas alterações 

comportamentais produzidas pelo estresse, drogas ou lesões em estruturas 

cerebrais (CRYAN et al., 2002). Para avaliar este tipo de atividade, são comumente 

utilizados na avaliação pré-clínica diferentes modelos, entre eles o teste de natação 

forçada (PORSOLT et al., 1977) e o teste de suspensão pela cauda (BOURIN et al., 

2005), sendo que em alguns casos utilizam-se diferentes linhagens de 

camundongos (BOURIN et al., 2005). Também são comumente utilizados os testes 

do desamparo aprendido (esquiva ativa de duas vias após administração de 

choques inescapáveis e imprevisíveis; SHERMAN et al., 1982); do antagonismo dos 

efeitos da reserpina (COSTA et al., 1960) e de estresse moderado crônico 

(WILLNER et al., 1987). Como controles positivos utilizam-se antidepressivos como 

a imipramina, desipramina e flouxetina (ZHANG, 2004).  

Uma grande dificuldade na utilização destes modelos animais para avaliar 

efeito do tipo antidepressivo, como descrito anteriormente em relação a avaliação do 

efeito do tipo ansiolítico, esta no fato de que certos sintomas da depressão, como: 

melancolia, sentimento de culpa e pensamentos suicidas, comportamentos 

essencialmente humanos, não podem ser replicados em animais.  Willner (1997) 

descreveu que alguns comportamentos animais podem refletir sintomas humanos de 

depressão. Como, por exemplo, a anedonia (perda do prazer a estímulos 
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anteriormente prazeirosos), que é um dos sintomas da depressão e pode ser 

induzida de forma similar nos animais expostos ao modelo de estresse crônico. Os 

modelos animais de depressão devem cumprir alguns requisitos como: ter analogia 

com a depressão humana na sua manifestação ou sintomas; desenvolver, no 

animal, uma mudança comportamental que possa ser avaliada objetivamente; estas 

mudanças comportamentais devem ser revertidas pelos antidepressivos utilizados 

em humanos e os resultados apresentarem reprodutibilidade (MCKINNEY e 

BUNNEY, 1969). Assim o modelo animal deve possuir validade preditiva e 

reprodutibilidade para que possa ser utilizado em avaliações pré-clínicas (GEYER e 

MARKOU; 1995). 

Em nosso trabalho, utilizamos os testes da natação forçada e de suspensão 

pela cauda. O TNF, desenvolvido por Porsolt et al. (1977), tem sido o mais 

empregado para avaliar, pré-clinicamente, o efeito do tipo antidepressivo, devido a 

sua fácil utilização, grande reprodutibilidade entre os laboratórios e a habilidade de 

detectar um grande espectro de agentes antidepressivos (BORSINI e MELI, 1988; 

CRYAN et al., 2002). O teste é baseado na observação de que quando os roedores 

são colocados em uma situação de estresse inescapável (no caso, cilindro com 

água sem possibilidade de fuga) eles apresentam inicialmente comportamento de 

fuga, gradualmente substituído por imobilidade. Drogas antidepressivas reduzem o 

tempo de imobilidade no teste sem alterar a atividade locomotora basal (BORSINI e 

MELI, 1988; CRYAN et al., 2002). Apesar de detectar vários tipos de drogas 

antidepressivas, os resultados com drogas inibidoras seletivas da recaptação de 

serotonina têm sido contraditórios (CRYAN et al., 2005).  
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O TSC é um teste muito utilizado para investigação do efeito tipo 

antidepressivo de compostos com ação central. Baseia-se também na observação 

de que os roedores, após o comportamento inicial de tentar ativamente escapar, 

desenvolvem uma postura de imobilidade quando colocados em uma situação de 

estresse inescapável (STÉRU et al., 1985; BOURIN et al., 2005; CRYAN et al., 

2005). A imobilidade é interpretada como o declínio da persistência em tentar 

escapar da situação estressante, através do estabelecimento de um comportamento 

passivo do animal (STÉRU et al., 1985; CRYAN et al., 2005). Considerando que 

drogas antidepressivas utilizadas na clínica promovem e aumentam 

comportamentos dos animais direcionados à tentativa de escape; a redução do 

tempo de imobilidade no TSC tem sido interpretada como um indicativo do efeito tipo 

antidepressivo em camundongos (STÉRU et al., 1985; BOURIN et al., 2005; CRYAN 

et al., 2005). Este teste apresenta algumas vantagens quando comparado a outros 

testes, como seu baixo custo, metodologia simples e não necessitar de treinamento 

prévio, bem como sua habilidade em detectar os efeitos de um amplo espectro de 

drogas antidepressivas (BOURIN et al., 2005; CRYAN et al., 2005).  

Apesar de certas similaridades (imobilidade frente a uma situação 

estressante e inescapável) o TNF e o TSC não apresentam sempre o mesmo 

resultado (BAI et al., 2001; CRYAN et al. 2005) sendo interessante a utilização de 

ambos na avaliação de um possível efeito antidepressivo (BOURIN et al., 2005). 

Neste sentido utilizamos para o presente estudo os dois modelos uma vez que 

investigamos o efeito do tipo antidepressivo do EBHA da A. millefolium L, 

desconhecido até o momento.  
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A administração aguda e repetida (25 dias) do EBHA de A. millefolium L 

reduziu o tempo de imobilidade no TNF em doses que não alteraram a atividade 

locomotora, como já descrito. Além disso, a administração crônica do EBHA de A. 

millefolium L reduziu o tempo de imobilidade no TSC. Por outro lado, diferente da 

imipramina, quando administrado agudamente o EBHA de A. millefolium L não 

alterou o comportamento dos animais no TSC.  

O efeito anti-imobilidade da imipramina nos TNF e TSC observado no 

presente estudo estão em conformidade com a literatura estudada (BORSINI e 

MELI, 1988; CRYAN et al., 2005), validando assim os procedimentos em nosso 

estudo.   

Portanto, à primeira vista, estes resultados podem parecer contraditórios 

para um composto com efeito antidepressivo potencial, pois às vezes o TSC é 

considerado a “versão seca” do TNF (CRYAN et al., 2005). Ambos os testes 

partilham várias semelhanças comportamentais, como o comportamento inicial de 

fuga, comportamento que gradualmente é substituído pela imobilidade, com 

alternância entre os comportamentos de imobilidade e de fuga, e finalmente 

cessação da alternância e prevalência do comportamento de imobilidade (BAI et al., 

2001; CRYAN et al., 2005; LINO-DE-OLIVEIRA, 2005). Além disso, ambos os 

modelos são propostos como uma resposta a uma situação aversiva inescapável 

(BAI et al. 2001; CRYAN et al., 2005) e vários antidepressivos reduzem a 

imobilidade em ambos os testes (BORSINI e MELI, 1988; CRYAN et al., 2005). No 

entanto, resultados divergentes com estes modelos são encontrados na literatura 

(por exemplo, BAI et al., 2001; BOURIN et al., 2005). Por exemplo, alguns 

antidepressivos atípicos (rolipram) apresentam um resultado positivo no TNF, mas 
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uma resposta negativa no TSC (BAI et al., 2001;. CRYAN et al., 2005). Além disso, 

há propostas que existem algumas diferenças nos substratos biológicos que 

medeiam o comportamento dos animais nestes modelos (BAI et al., 2001;. CRYAN 

et al., 2005). Assim, a diferença no perfil comportamental apresentada no TNF e no 

TSC, da imipramina e do EBHA de A. millefolium L pode ser devido à mediação de 

substratos biológicos distintos.   

Outro resultado que deve ser comentado é o efeito dose-resposta da 

administração repetida do EBHA da A. millefolium L no TNF, em que somente a 

dose mais baixa reduziu o tempo de imobilidade, sugerindo uma forma de curva 

dose-resposta em U (infelizmente a curva em U não está completa, pois não foi 

testada nenhuma dose menor que 30 mg/kg). Isto também é observado com 

tratamentos de outras drogas, tais como drogas nitrinégicas (Da SILVA et al., 2000) 

e outros extratos de plantas (ZHANG et al., 2002; EL-ALFY et al., 2010), mas a 

razão para este padrão ainda é desconhecida. Uma possibilidade é que um dos 

componentes do extrato pode antagonizar o efeito antidepressivo do suposto 

princípio ativo. Estudos futuros com diferentes frações do EBHA da A. millefolium L 

ajudarão a esclarecer esta questão. No entanto, esse padrão não foi observado no 

TSC.  

Nos últimos anos os efeitos centrais de diferentes flavonóides têm sido 

associados ao seu envolvimento em sistemas cerebrais de neurotransmissão 

serotonérgica (YU et al., 2007; AN et al., 2008; GRUNDMANN et al., 2008; 

MACHADO et al., 2008; WANG et al., 2008) e talvez isso se deva ao fato de que 

durante muitos anos as pesquisas com substâncias isoladas e/ou extratos estiveram 

mais centradas nos eventos envolvendo o neurotransmissor GABA, o principal 



VI. Discussão 134 

neurotransmissor inibitório do SNC, enquanto os estudos com substâncias isoladas 

envolvendo as vias de neurotransmissão serotonérgica têm crescido nos últimos 

tempos (DEAKIN et al., 1992; DAVIDSON E STANFORD, 1995; GRAEFF et al., 

1996; BARNES E SHARP, 1999; SENA et al., 2003; ANDERSON et al., 2008; 

BELMAKER, 2008; CHRISTMAS et al., 2008; FONE, 2008; BARNES et al., 2009). 

Nossos resultados, quando analisados em conjunto, sugerem um efeito do 

tipo antidepressivo do EBHA de A. millefolium L. Embora a administração repetida 

do EBHA alterou os níveis de serotonina (5-HT) no estriado, a alteração mais 

consistente induzida pelo EBHA foi o aumento nos níveis de dopamina, que ocorreu 

no córtex pré-frontal e hipocampo. Assim, o efeito anti-imobilidade da A. millefolium 

L, provavelmente, estaria mais associado a uma ação dopaminérgica.  Este é um 

resultado interessante, pois medicamentos antidepressivos pró-dopaminérgicos 

apresentam algumas vantagens sobre medicamentos noradrenérgicos 

/serotoninérgicos, como a melhora na sonolência, fadiga excessiva e retardo 

psicomotor (PAPAKOSTAS, 2006).  

As doses de 30 e 300 mg/kg do EBHA de A. millefolium L do presente 

estudo correspondem a doses humanas de 2,43 e 24,3 mg/kg,  respectivamente 

(REAGAN-SHAW et al., 2008). Considerando-se uma pessoa com 70 kg de peso 

corporal, estas doses correspondem a 170 mg e 1,7 g, respectivamente. Estas 

doses estão perto do que é recomendado pela Agência Européia de Medicamentos 

para uso oral da A. millefolium L, que é de 2 g em 250 ml (infusão), uma ou duas 

vezes por dia (AGÊNCIA EUROPEIA DE MEDICAMENTOS, 2011).  Portanto, as 

doses que promoveram efeitos do tipo ansiolítico e antidepressivo no presente 

estudo são semelhantes às utilizadas na preparação tradicional.  
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É importante observar que o EBHA de A. millefolium L demonstrou boa 

segurança em estudos pré-clínicos (DALSENTER et al., 2004; CAVALCANTI et al., 

2006.), o que reforça o interesse no seu potencial para o desenvolvimento de um 

novo antidepressivo. Além disso, considerando que uma das queixas mais 

frequentes dos pacientes que fazem uso de antidepressivos inibidores da 

recaptação de serotonina, são as dores gastrointestinais (PAPAKOSTAS, 2010), o 

efeito gastroprotetor observado com o extrato de A. millefolium L também é 

interessante (CAVALCANTI et al., 2006; POTRICH et al., 2010). 
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Em conclusão, os resultados indicam que:  

1- O EBHA de A. millefolium L utilizado neste trabalho apresenta, 

qualitativamente, flavonóides de diferentes classes.  

2- O EBHA de A. millefolium L, administrado aguda e repetidamente, apresenta 

efeito do tipo ansiolítico 

3-  O efeito do tipo ansiolítico provavelmente não é mediado por receptores 

GABAA/BDZ. 

4- O EBHA de A. millefolium L apresentou um efeito do tipo antidepressivo, 

possivelmente mediado por mecanismos monoaminérgicos (p.ex. 

dopaminérgico). 

Diante destes resultados e considerando que a A. millefolium L apresenta baixa 

toxicidade, esta planta pode ser uma promissora candidata para o 

desenvolvimento de um novo fitofármaco.  
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ANEXO – 1 
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