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1. INTRODUÇÃO
A planta aqui estudada é uma espécie herbácea do
gênero Varronia de ocorrência amazônica,
identificada como Var01, por questões relacionadas a
patente. Utilizada na medicina popular para doenças
digestivas, contusões, expectorações e algumas
infecções. Dessa forma, o objetivo deste estudo é
avaliar atividade antinociceptiva e anti-inflamatória do
extrato aquoso liofilzado de suas folhas.
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2. METODOLOGIA
A investigação está esquematizada abaixo:
Contorções induzidas por
ácido acético (TC)

TESTES n= 6/grupo

Formalina (TF)
Atividade antnociceptiva
Placa quente (PQ)

Edema de pata induzida por
carragenina (EPC) e
dextrana (EPD)
Ativida anti-inflamatória

3. RESULTADOS
Var01, promoveu:

•
•
•
•

•

F.

Campo aberto (CA)

Peritonite por carragenina
(PC)

•

E.
D.

Inibição dose-dependente das contorções no TC,
modulando componentes inflamatórios.
Não modulação de mecanismos centrais de dor.
Inibição nociceptiva na fase inflamatória no TF.
Não interferência na nocicepção no PQ ou no
comportamento dos animais no CA.
Reversão do edema em EPC mas não em EPD,
sugerindo atividade nas vias da bradicinina e
prostaglandinas.
Redução dos níveis de nitritos no fluido peritoneal
e da migração celular no PC.

A. TC; B. PQ; C.TF; D. EPC; E. PC – níveis de nitrito; F. PC – migração
leucocitária.

4. CONCLUSÕES
O Var01 apresentou atividade antinociceptiva e
anti-inflamatória
dose-dependente,
inibindo
a
formação de edemas e migração leucocitária,
possivelmente interferindo nas vias da bradicinina,
protaglandinas e óxido nítrico, mecanismos
a serem elucidados
em
etapas
posteriores
do estudo.
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