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RESUMO 

As espécies do gênero Erythrina (Fabaceae) são árvores ou arbustos, encontradas em regiões 

tropicais ou subtropicais e em biomas do tipo Amazônia, Mata Atlântica entre outros. São 

popularmente conhecidas como mulungu, sapatinho-de-judeu, suinã etc. E. amazonica; E. 

velutina e E. verna são algumas das espécies encontradas no Brasil. As árvores de Erythrina 

são cultivadas com fins ornamentais, agronômicos e medicinais. Estudos etnofarmacológicos 

indicam sua ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antidepressiva, anticonvulsivante, 

ansiolítica, relaxante muscular, sedativa, entre outras. As espécies de Erythrina são comumente 

citadas pela presença de alcaloides, os quais apresentam semelhanças estruturais entre si e são 

considerados marcadores do gênero. A espécie E. verna (EVer) atualmente está inclusa na lista 

de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS e já esteve presente nas duas primeiras 

edições da Farmacopeia Brasileira. Ainda existem documentos oficiais do governo abordando 

aspectos relacionados às aplicações medicinais, ornamentais e agronômicas de E. verna, a qual 

possui uma Monografia do Ministério da Saúde e está contemplada em uma iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente denominada “Plantas para o Futuro”. Apesar da existência de 

informações oficiais de livre acesso abordando questões de controle de qualidade e possíveis 

usos medicinais a partir do conhecimento popular para espécies de Erythrina, o uso seguro e 

racional ainda não é uma realidade, devido ao frágil embasamento científico existente. Para que 

abordagens terapêuticas com espécies de Erythrina sejam eficazes e seguras, são necessários 

ensaios clínicos comprobatórios da segurança e eficácia. Assim, uma revisão sistemática da 

literatura científica foi realizada a respeito de evidências do potencial farmacológico sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC) de espécies de Erythrina. As bases de dados consultadas foram 

Scopus, PubMed, ScienceDirect e Scielo, e como fatores de inclusão ensaios farmacológicos in 

vivo e clínicos. Fatores de exclusão: artigos de síntese, modelagem molecular e ensaios 

farmacológicos in vitro. A leitura integral de 14 trabalhos selecionados foi realizada. A maioria 

dos artigos abordaram as espécies E. verna (6) e E. velutina (5). Extratos hidroalcoólicos das 

cascas de E. velutina ou inflorescências de E. verna foram os mais empregados, confirmando-

se a ação ansiolítica, sedativa e anticonvulsivante. A ação antidepressiva não foi confirmada 

nos estudos selecionados. Enquanto erisotrina e erisodina são os principais alcaloides 

relacionados à ação ansiolítica, (+)-eritravina e 11-α-hidroxi-eritravina estão relacionados à 

ação anticonvulsivante e hipaforina à ação sedativa. Um dos principais mecanismos de ação 

propostos para os alcaloides de Erytrhina envolve a potencialização das sinapses do ácido γ-

aminobutírico (GABA). 

Palavras-chave: Alcaloides, atividade ansiolítica, atividade anticonvulsivante, erisodina, 

erisotrina, eritravina. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ACA Ácido caínico 

ACh Acetilcolina  

DZP Diazepam  

EA Extrato aquoso 

EC Extrato clorofórmico 

EE Extrato etanólico 

EM Extrato metanólico 

EST Estricnina 

EtOH Etanol 

EVar Erythrina variegata 

EVel Erythrina velutina 

EVer Erythrina mulungu  

LCE Teste do labirinto em cruz elevado 

LTE Teste do labirinto em T elevado 

MeOH Metanol 

MES Teste de convulsões induzidas por eletrochoque máximo 

nAChR Receptores nicotínicos de acetilcolina 

PTZ Pentilenotetrazol 

PIC Picrotoxina 

PILO Pilocarpina 

SNC Sistema Nervoso Central 

TNF Teste do nado forçado 

GABA Ácido γ-aminobutírico 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS E ETNOBOTÂNICAS 

 

As espécies do gênero Erythrina (Fabaceae) são árvores ou arbustos, encontrados em 

regiões tropicais ou subtropicais, capazes de habitar diversos ecossistemas, como florestas em 

planícies, várzeas e florestas em regiões montanhosas, como as existentes na cordilheira dos 

Andes. O mapa da distribuição global das espécies do gênero Erythrina (Figura 1) evidencia a 

capacidade dessas espécies de adaptação à diferentes condições ambientais (García-Beltran & 

Palacios, 2015).  

De acordo com Martins (2018), elas podem ser encontradas em locais com os domínios 

fitogeográficos do tipo: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. E, podem ser 

encontradas em regiões com vegetações do tipo: Área Antrópica, Caatinga, Carrasco, Cerrado, 

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta de Igapó, Floresta de Terra Firme, Floresta de Várzea, 

Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila, 

Manguezal, Restinga. Algumas das mais de 115 espécies identificadas são nativas do continente 

americano. Erythrina amazonica Krukoff; E. crista-galli L.; E. dominguezii Hassl.; E. falcata 

Benth.; E. fusca Lour.; E. poeppigiana (Walp.) O.F.Cook; E. similis Krukoff; E. speciosa 

Andrews; E. ulei Harms; E. velutina Willd. e E. verna Vell. são algumas das espécies 

encontradas no Brasil. (Neill, 1988; Martins, 2018).  

 

Figura 1. Distribuição geográfica global de espécies do gênero Erythrina, cujas regiões de predominância estão 

marcadas em cinza escuro (García-Beltran & Palacios, 2015). 
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As espécies de Erythrina são popularmente conhecidas como amansa-senhor, bico-de-

papagaio, canivete, comedoi, corticeira, mulungo, murungu, sananduva, sapatinho-de-judeu, 

pau-imortal, suiná, suinã, entre outros. O nome Erythrina vem do grego erythros, que significa 

vermelho, fazendo referência à cor das flores de espécies do gênero, as quais também podem 

ser alaranjadas. Seus frutos e sementes se dispersam pela ação do vento e de animais como 

periquitos, papagaios e beija-flores, os quais também se alimentam do néctar das flores, atuando 

como agentes polinizadores (Correa, 1984; Lorenzi, 1992). 

As árvores de Erythrina são cultivadas com fins ornamentais (cercas vivas, postes), 

agronômicos (forragens, pastagem, adubo verde, sombreamento de cacaueiros, proteção do solo 

e bacias hidrográficas) e medicinais. A madeira de algumas espécies, como E. falcata e E. 

crista-galli, são usadas na confecção de palitos de fósforo, forros, brinquedos, cepas para 

calçados, caixotaria, gamelas, tábuas, confecção de canoas, esculturas, molduras, carvão para 

pólvora. As árvores desse gênero possuem porte médio, madeira mole e de baixa durabilidade 

(característica que diminui seu valor comercial), flores vistosas, vermelhas ou alaranjadas 

(Lorenzi, 1992; García-Beltran & Palacios, 2015).  

De acordo com Lorenzi e Matos (2008), E. verna, anteriormente chamada de E. mulungu 

Mart. ex. Benth (Figura 2A), é uma árvore de copa arredondada, de 10 a 14 m de altura, 

decídua, com espinhos e o tronco revestido por grossa casca corticosa e fissurada de 40 a 50 

cm de comprimento. Suas folhas são compostas trifolioladas, com folíolos coriáceos de 7 a 10 

cm de comprimento. As flores dessa espécie são reunidas em amplas panículas terminais, as 

quais surgem quando a árvore está quase sem folhas. Os seus frutos são pequenos e do tipo 

vagem (característica comum às espécies da família Leguminosae), deiscentes, medindo de 6 a 

12 cm de comprimento, com 1 até 6 sementes de cor parda. Essa espécie é usada popularmente 

nos casos de ansiedade, tosse nervosa e insônia. A posologia recomendada é de uma xícara de 

chá (infusão) 1 ou 2 vezes por dia, ou antes de deitar. A proporção de água fervente para a 

massa de pó das cascas ou ramos secos é de 1 xícara de chá de água para uma colher de 

sobremesa do pó. 

E. velutina (Figura 2B), por sua vez, é uma árvore de copa aberta e arredondada, muito 

florífera e ornamental (empregada no paisagismo), espinhenta, de 6 a 12 m de altura e decídua. 

Apresenta folhas compostas trifoliadas, alternas, de folíolos cartáceos, velutino-pubescentes, 

medindo de 3 a 12 cm de comprimento. Suas flores são grandes, dispostas em panículas 

racemosas com raque pulverulenta e de cor vermelho-coral, as quais são formadas quando a 

árvore está totalmente despida de sua folhagem. Os frutos são do tipo vagem deiscente, com 5 
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a 8 cm de comprimento, contendo 1-3 sementes reniformes de cor vermelha e brilhantes. É uma 

espécie nativa da caatinga do nordeste brasileiro e Vale do São Francisco (Lorenzi, 2008). 

 

 

Figura 2. Aspectos morfológicos de E. mulungu (A); E. velutina (B) (Adaptado de Lorenzi, 1992). 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS ETNOFARMACOLÓGICAS 

As espécies de Erythrina são alvo de estudos etnofarmacológicos, os quais visam 

embasar o uso popular, por meio de: estudos bioguiados in vivo ou in vitro visando a elucidação 

do mecanismo de ação de diferentes extratos ou das substâncias isoladas responsáveis pelos 

efeitos atribuídos popularmente às espécies; isolamento e identificação das prováveis 

substâncias ativas. Tais estudos atribuem às espécies uma ampla variedade de aplicações 

terapêuticas, indicando sua ação antimicrobiana, anti-inflamatória, anticonvulsivante, 

ansiolítica, relaxante muscular, sedativa, entre outras (Parsons & Palframan, 2010). 

Em 1888, a ação similar à tubocurarina foi demonstrada em cachorros após a 

administração do extrato hidroalcoólico de sementes de E. americana em um estudo realizado 

por Altamirano, sendo confirmada por estudos posteriores, nos quais também foram isolados 

outros alcaloides de estruturas químicas e ações farmacológica semelhantes (Altamirano, 1888; 

Lozoya & Lozoya, 1982; Folkers & Unna, 1939; Folkers & Koniuszy, 1939; Folkers & 

Koniuszy, 1939; Folkers & Koniuszy, 1940; Folkers & Koniuszy, 1940; Folkers & Koniuszy, 

1940; Folkers et al., 1941).  

Folkers e Major (1937) foram pesquisadores pioneiros no isolamento das substâncias 

componentes dos extratos de sementes de E. americana. Nesse estudo, o alcaloide eritroidina 
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foi identificado e sua propriedade paralisante muscular foi testada em sapos, em que doses entre 

0,1 e 0,15 mg do alcaloide administradas no sistema linfático dos animais geraram uma paralisia 

motora total. E, em estudos posteriores, os isômeros α-eritroidina e β-eritroidina (Figura 3) 

foram identificados, sendo β-eritroidina a responsável pela ação biológica observada, atuando 

como um fármaco antagonista de receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) (Hargreaves 

et al., 1974).                                 

 

Figura 3. Estrutura química geral de α-eritroidina (A) e β-eritroidina (B). 

 

A espécie E. verna, atualmente, está inclusa na lista de Plantas Medicinais de Interesse 

ao SUS (RENISUS), na sua nomenclatura antiga Erythrina mulungu. Mas, já esteve presente 

nas duas primeiras edições da Farmacopeia Brasileira (1ª e 2ª edições). Em ambas as edições, 

as cascas foram indicadas como o farmacógeno para preparação de extratos fluidos e tinturas, 

de acordo com as metodologias indicadas nestas edições. Na 1ª edição, constam informações 

macroscópicas e microscópicas dessa parte vegetal. Na 2ª edição, além de mais informações 

botânicas, constam ensaios de detecção de impurezas, ensaios de identificação do material 

vegetal e ensaios para comprovação da ação biológica da tintura, relacionada à paralisia motora 

dos camundongos testados e indicando sua faixa de toxidez. 

A descrição do ensaio de comprovação da ação biológica e toxicológica para a espécie 

E. verna Vell. na 2ª edição da Farmacopeia Brasileira: 

Pulverize, grosseiramente, 20 g de casca de mulungu e proceda a uma extração a quente 

num frasco munido de tubo de refluxo, durante seis horas, empregando como solvente 

30 cm3 de álcool a 10 por cento v/v. Filtre por gase hidrófila, na qual o resíduo deve ser 

bem espremido, e separe 15 cm3 do extrato (igual a 10 g da casca); evapore até reduzir 

o volume a 10 cm3 (1 cm3 deste extrato corresponde a 1 g de casca). Adicione 0,09 g de 

cloreto de sódio e proceda ao seguinte ensaio: tome dez camundongos, pese-os e anote 

o peso de cada. Calcule uma dose do extrato à razão de 0,025 cm3 por grama de peso 

corporal e injete esta dose intraperitonealmente em cada animal; dentro de 10 minutos, 

no mínimo cinco deles devem estar mortos, após haver manifestado sinais evidentes de 

paralisia. 

Em 2015, o Ministério da Saúde publicou uma monografia sobre E. verna, em que 

constam: informações botânicas; ensaios de controle de qualidade e de caracterização da droga 

vegetal, informando os possíveis adulterantes (Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville- 
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popularmente conhecido como Barbatimão); informações sobre segurança e eficácia do uso do 

extrato e seus derivados. De acordo com essa monografia, a RDC 10 de 2010, já revogada, 

dispunha sobre a notificação de drogas vegetais junto à ANVISA, contendo indicações de uso, 

posologia, dose diária máxima, período de utilização e vias de administração. Nessa RDC, o 

preparo do decocto das cascas de E. verna constava com indicação para uso adulto em quadros 

leves de ansiedade e insônia e como um calmante suave. O consumo sugerido foi de 1 xícara 

do decocto por via oral de 2 a 3 vezes ao dia por até três dias seguidos.  

Ainda de acordo com essa monografia, haviam 15 produtos com registro vencido na 

ANVISA contendo E. verna em associação com outras plantas medicinais; não haviam registros 

de medicamentos fitoterápicos exclusivamente a base de E. verna. Dentre os fitoterápicos 

contendo E. verna em associação com outras plantas medicinais, destaca-se a Maracugina 

composta. De acordo com uma publicação de Hasenclever et al. (2009), Maracugina composta 

foi líder em vendas na classe terapêutica de sedativos e hipnóticos e o 7º produto fitoterápico 

mais vendido no Brasil em 2008. Em levantamentos de anos anteriores (2000 e 2006), a 

Maracugina composta foi o 10º fitoterápico mais vendido no país. Em sua composição, as 

espécies Passiflora alata Curtis (Passifloraceae), Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae) e E. 

verna Vell. (Leguminosae) eram administradas na forma de comprimidos ou de solução oral 

contendo 25, 12,5 e 12,5 mg, respectivamente, de cada espécie por dose. 

Em 2012, o registro da Maracugina composta caducou e esse fitoterápico foi 

reformulado, originando a atual Maracugina PI. No novo fitoterápico as espécies Passiflora 

alata Curtis (Passifloraceae), Crataegus oxyacantha L. (Rosaceae) e E. verna Vell. 

(Leguminosae) foram retiradas da formulação, as quais foram substituídas por Passiflora 

incarnata L. (Passifloraceae). Assim, a reformulação desfavoreceu o uso de espécies nativas 

brasileiras Passiflora alata e E. verna. 

Apesar da existência de informações oficiais de livre acesso abordando questões de 

controle de qualidade e possíveis usos medicinais a partir do conhecimento popular para 

espécies de Erythrina, o uso seguro e racional ainda não é uma realidade. A falta de informações 

sobre a segurança e a eficácia do uso de cápsulas de mulungu em sites de farmácias de 

manipulação são preocupantes quando a empresa não especifica na embalagem ou na descrição 

do produto a espécie e a parte vegetal utilizada, além de empregar doses estabelecidas sem 

embasamento científico clínico. Alguns exemplos de farmácias de manipulação com produtos 

contendo mulungu disponíveis à venda online (Figura 4) e sem adequadas especificações são: 

Botânica tupã (https://www.farmaciatupa.com.br/valeriana_mulungu_calmante_natural), 

Nature’s (http://www.naturesfarma.com.br/cha-de-mulungu), Oficina das Ervas 



12 

 

 

 

(https://www.oficinadeervas.com.br/artigo.php?id_artigo=209&t=mulungu;), Eficácia 

(https://www.farmaciaeficacia.com.br/mulungu) etc. 

No site da farmácia Nature’s há apenas o nome popular, o valor por peso e uma imagem 

das inflorescências de alguma espécie de Erythrina não especificada na descrição. No site da 

farmácia de manipulação Botânica tupã, cápsulas contendo 200 mg das drogas vegetais 

associadas valeriana e mulungu estão disponíveis à venda também sem a especificação da 

espécie e a parte vegetal utilizada. No site da farmácia Oficina de Ervas, há a especificação da 

espécie e da parte vegetal usada: as cascas e as flores de E. verna são usadas na formulação de 

cápsulas de 300 mg, tinturas e extratos fluidos. 

Também foram encontrados outros produtos à base de mulungu disponíveis à venda em 

sites de vendas diversas, como o Mercado Livre (https://www.mercadolivre.com.br/). É 

importante ressaltar que, de acordo com os indicadores no próprio site, existem produtos, como 

o extrato fluido das cascas ou cápsulas de 200 mg do pó das cascas de E. velutina, vendidos 

através da Farmácia de Manipulação Homeo Ervas, que registram mais de mil unidades 

vendidas nos últimos 4 meses.  

 

Figura 4. Exemplos de produtos e de medicamentos fitoterápicos contendo espécies de Erythrina em sua 

formulação. 

 

Se existe um rigor sanitário para obtenção de registro de medicamentos fitoterápicos é 

necessário que se tenha um rigor para suplementos alimentares. Pois, é um contrassenso impedir 

a renovação ou aquisição de registro de medicamentos fitoterápicos como a Maracugina 
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composta e permitir a venda de cápsulas ou tinturas de espécies de Erythrina como suplemento 

alimentar usadas popularmente para o mesmo fim que a Maracugina composta. 

Em 2016, o Ministério do Meio Ambiente publicou um documento intitulado “Espécies 

Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual ou Potencial” a partir de uma iniciativa 

denominada “Plantas para o Futuro”, em que as espécies E. verna e E. speciosa encontram-se 

descritas sob vários aspectos no capítulo de plantas medicinais da região centro-oeste. Ambas 

as espécies também são apontadas como enteógenas, ou seja, como espécies usadas por tribos 

indígenas em rituais religiosos para alterar a consciência e entrar em estados xamânicos. A 

presença de espécies de Erythrina em iniciativas como essa confirmam o atual e o potencial 

impacto socioeconômico das espécies do gênero, especialmente na região centro-oeste. 

1.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA GERAL 

As espécies de Erythrina produzem flavonoides, como flavanonas C-glicosiladas, 

isoflavonas, isoflavanonas e pterocarpanos. Também produzem alcaloides eritrínicos, os quais 

também são encontrados nas espécies de gênero Cocculus (Menispermaceae), Hyparbaena 

(Menispermaceae) e Pachygone (Menispermaceae) (García-Beltrán & Palacios, 2015). Apesar 

de produzirem uma ampla variedade de metabólitos secundários com potencial ação 

terapêutica, as espécies do gênero Erythrina são comumente citadas pela presença de alcaloides, 

os quais apresentam semelhanças estruturais entre si e são considerados marcadores do gênero 

(Majinda et al., 2005). 

Apesar da predominância de estudos sobre a ação farmacológica no SNC, os alcaloides 

de Erythrina também possuem atividade citotóxica, estrogênica, antiprotozoária, anti-

inflamatória, antioxidante, antiviral, antinutricional e inseticida. A atividade antibacteriana de 

espécies de Erythrina é frequentemente atribuída a outros metabólitos secundários, como 

flavonoides (Majinda, 2018).  

1.3.1 Alcaloides  

Os alcaloides do gênero Erythrina, derivados de aminoácidos como L-tirosina ou L-

triptofano, possuem um sistema tetracíclico, indicados como A, B, C e D (Figura 5). Também 

são classificados entre eritrinanos (com um sistema de anéis 6,5,6,6 indolisoquinolínico) e 

homoeritrinanos (com um sistema de anéis 6,5,7,6 indolisoquinolínico) (Figura 6) (García-

Beltran & Palacios, 2015; Aniszewski, 2015).  
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Figura 5. Estrutura geral de alcaloides do gênero Erythrina. 

 

 

Figura 6. Estrutura geral para aneis 6,5,6,6 (I) e aneis 6,5,7,6 (II) indolisoquinolínico. 

 

Os eritrinanos, dependendo da natureza do anel D, podem ser subdivididos entre 

alcaloides aromáticos e não aromáticos. Dentre os alcaloides não-aromáticos, há as substâncias 

conhecidas como alcaloides lactônicos do tipo pirano, como (+)-8-oxo-β-eritroidina (1). 

Também foram isolados alcaloides com anel piridina, como (+)-erimelantina (2) (García-

Beltran & Palacios, 2015).  

 

 

Figura 7. Estrutura de dois exemplos de subtipos de alcaloides de Erythrina: (+)-8-oxo-β-eritroidina (1) e (+)-

erimelantina (2). 

 

Os alcaloides de Erythrina também são classificados de acordo com a posição e o 

número de ligações duplas nos anéis A e B. Os alcaloides que apresentam um sistema de 

conjugação abrangendo C1-C2 e C6-C7, como exemplificado por eritrascina (3), são 

I II 

1 2 
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classificados como dienoides. Os alcaloides do tipo alquenoides possuem uma dupla ligação 

em posições C1-C2, C1-C6 ou C6-C7, como observado em dihidroerisotrina (4) (García-

Beltran & Palacios, 2015). 

 

 

Figura 8. Estrutura geral de eritrascina (3, dienoide) e dihidroerisotrina (4, alquenoide). 

1.4 FARMACOLOGIA DO SNC 

Substâncias capazes de deprimir o SNC, como o álcool, os barbitúricos e os 

benzodiazepínicos reduzem os níveis de neurotransmissão em diversas regiões cerebrais, as 

quais passam a funcionar mais lentamente. A adequada regulação das vias excitatórias e 

inibitórias é fundamental para processos comportamentais como sono, aprendizagem, memória 

e sensação da dor. Quando vias neuronais excitatórias estão potencializadas aumenta-se o 

estado de vigília, a atividade motora, podendo atingir níveis de nervosismo, convulsão, pânico, 

delírios e alucinações. Assim, fármacos depressores do SNC podem ser usados no tratamento 

de ansiedade, convulsões, epilepsia, insônia e depressão (Rang & Dale, 2012).  

Os receptores do ácido γ-aminobutírico (GABA) e de acetilcolina (ACh) pertencem a 

uma família comum de receptores, denominada, “Cys-loop”.  Os receptores mais estudados da 

família Cys-loop são: nAChRs; receptores de serotonina do tipo 3 (5-HT3), GABAA e GABAC; 

e receptores de glicina. Todos são canais iônicos dependentes de ligantes responsáveis pela 

neurotransmissão rápida, excitatória ou inibitória, no sistema nervoso periférico (SNP) e no 

central (SNC). Também compartilham uma estrutura comum de cinco subunidades, pseudo-

simetricamente dispostas para formar uma roseta com um poro central condutor de íons. Alguns 

são seletivos para cátions (como, nACh e 5-HT3) e alguns são seletivos para ânions (como, 

GABAA e glicina).  Cada receptor tem um domínio extracelular (ECD, que contém os sítios de 

ligação), um domínio transmembrana que permite a passagem dos íons através da membrana e 

um domínio intracelular que desempenha um papel na condutância do canal e na modulação do 

receptor (Thompson et al., 2010). 

3 4 
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O GABA é um neurotransmissor inibitório de grande importância na regulação da 

excitabilidade neuronal no SNC, atuando em três tipos de receptores específicos: GABAA, 

GABAB e GABAC. A ativação desses receptores gera a hiperpolarização neuronal. Os 

receptores GABAA e GABAC são ionotrópicos, ou seja, são canais iônicos dependentes de 

ligante. A ligação do GABA nesses receptores proporciona a abertura dos canais de cloreto e 

consequente influxo de íons Cl-. Os receptores GABAB são metabotrópicos, ou seja, são 

acoplados a proteína G e a ligação do GABA gera uma cascata de sinalização intracelular 

envolvendo a formação de segundos mensageiros e a abertura de canais de Na+ e K+ (Chebib 

& Johnston, 1999). 

Os receptores GABAA, o principal tipo de receptor GABA estudado e envolvido em 

distúrbios convulsivos, são compostos de proteínas heteropentâmeras (ou seja, possui cinco 

subunidades diferentes), montadas a partir de subunidades homólogas que possuem um 

domínio amino-terminal extracelular grande e quatro domínios transmembrana, com um grande 

domínio intracelular entre TM3 e TM4 (Figura 10a). As subunidades são classificadas de 

acordo com sua homologia e algumas apresentam mais de um subtipo, são elas: α (1-6), β (1-

3), δ, ε (1-3), θ e π. Esses receptores também possuem grande relevância no desenvolvimento 

de distúrbios no SNC, como ansiedade, esquizofrenia, convulsão, epilepsia, déficit cognitivo, 

depressão e abuso de drogas. Assim, esses receptores são alvos farmacológicos de fármacos 

como os ansiolíticos e os anticonvulsivantes (Jacob et al., 2008). 
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Figura 10. Estrutura geral dos receptores GABAA, com os locais de interação do GABA e de 

benzodiazepínicos (BZs) indicada (adaptado de Jacob et al., 2008). 

 

Os benzodiazepínicos são fármacos moduladores alostéricos capazes de interagir com a 

subunidade α1, α2 e α3, alterando a conformação do receptor de forma a aumentar a sua afinidade 

de ligação com o GABA, o qual passa a apresentar uma ação potencializada. O aumento na 

interação entre GABA e seu receptor promove um aumento na frequência de abertura do canal 

iônico, gerando o aumento do influxo de íons Cl- (Jacob et al., 2008).  

A hiperpolarização neuronal é importante no tratamento de distúrbios como ansiedade, 

convulsão e insônia relacionados à intensa atividade neuronal, pois os neurônios ficam mais 

resistentes à despolarização, retomando o equilíbrio no funcionamento e diminuindo o estado 

de vigília (Jacob et al., 2008). 

1.4.1 Atividade ansiolítica, sedativa e hipnótica 

A ansiedade inibe os comportamentos relacionados à resposta a novos eventos ou 

ambientes que sejam ameaçadores ou dolorosos. O transtorno de ansiedade generalizada é 

caracterizado por um estado constante de ansiedade excessiva sem razão clara, diferentemente 

do transtorno do estresse pós-traumático, em que a ansiedade é desencadeada pela lembrança 

de experiências estressantes passadas, bem como das fobias, em que um objeto ou situação 

desencadeia medos intensos. O transtorno do pânico é caracterizado por crises súbitas de medo 

incontrolável que ocorrem associadamente a sintomas somáticos acentuados, como sudorese, 

taquicardia, dores no peito, tremores e sensação de asfixia). O transtorno obsessivo-compulsivo 

é caracterizado por comportamento com rituais compulsivos dominado por ansiedade 

irritacional (ex.: medo de contaminação) (Rang & Dale, 2012). 
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Os fármacos empregados no tratamento de transtornos de ansiedade são: antidepressivos 

- como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS, ex.: fluoxetina) e os inibidores 

da recaptação de serotonina e norepinefrina (INSRS, ex.: venlafaxina); benzodiazepínicos; 

buspirona (agonista do receptor 5-HT1A); antiepiléticos (como gabapentina); antipsicóticos (ex.: 

olanzapina); antagonistas de receptores β-adrenérgicos (ex.: propanolol). 

 

1.4.1.1 Modelos animais de ansiedade 

Para avaliação do efeito ansiolítico dos extratos, os ensaios em labirinto em cruz elevado 

(LCE), o labirinto em T elevado (LTE) e o modelos de transição claro-escuro (TCE) foram 

empregados. O LCE (Figura 14) é composto por dois corredores com paredes laterais 

(chamados braços fechados) e outros dois corredores perpendiculares, sem paredes laterais 

(chamados braços abertos). O ensaio baseia-se na aversão natural de roedores a lugares abertos 

e elevados do chão. Foi observado que ratos e camundongos expostos a um labirinto elevado, 

constituído por dois braços abertos unidos perpendicularmente a dois braços circundados por 

paredes, exibiam maior atividade exploratória nos braços fechados. A porcentagem de entradas 

e a de tempo gasto pelos animais nos braços abertos do modelo são medidas representativas de 

ansiedade no LCE. Dessa forma, quanto maior forem os valores de porcentagem de entradas e 

os valores de tempo gasto em um dos braços abertos, menor será o nível de ansiedade dos 

roedores analisados. Tais indicadores dos efeitos ansiolíticos são esperados para grupos de 

animais tratados com fármacos atuantes no sistema gabaérgico como benzodiazepínicos e 

barbitúricos (Pellow et al., 1985; Anseloni, V. Z. et al., 1995). 

 

 

Figura 14. Labirinto em cruz elevado (LCE). Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=Fn8WRyufcpI 
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O teste LTE (Figura 15), derivado do LCE, consiste em dois braços abertos e um 

fechado e foi desenvolvido para permitir a medida, no mesmo animal, de dois tipos de respostas 

comportamentais defensivas relacionadas com a ansiedade: a esquiva inibitória dos braços 

abertos (de natureza condicionada), e a fuga dos braços abertos (de natureza incondicionada). 

DZP, bem como a buspirona e a ritanserina, prejudicam o desempenho dos ratos na esquiva 

inibitória dos braços abertos enquanto mantém inalterada a fuga (Zangrossi & Graeff, 1997). 

 

 

Figura 15. Representação do labirinto em T elevado (LTE) (Adaptado de Zangrossi & Graeff, 2014). 

 

O modelo de transição claro-escuro (TCE; Figura 16) é baseado na aversão natural 

destes animais por ambientes novos e iluminados durante comportamentos exploratórios, em 

que os animais são expostos a uma caixa com dois compartimentos, um com alta luminosidade 

e outro escuro. Assim, os roedores preferem permanecer no compartimento escuro, quando 

iniciam o teste neste compartimento, ou a migrarem para ele quando começam o ensaio no 

compartimento claro. O número de transições feitas pelos animais entre os dois compartimentos 

e o tempo de permanência no compartimento iluminado são medidas que têm sido usados como 

índices de ansiedade. O comportamento do animal é observado por 5 minutos nesse modelo 

para análise do número de transições entre os compartimentos e o tempo gasto na câmara clara. 

A entrada em uma das câmaras é considerada quando o animal cruza com as quatro patas a 

linha que delimita os dois compartimentos (Crawley & Goodwin, 1980). 
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Figura 16. Representação do modelo de transição claro-escuro (TCE).  

Fonte: https://mazeengineers.com/portfolio/light-dark-box/ 

 

1.4.2 Atividade anticonvulsivante 

A convulsão é uma alteração transitória do comportamento por meio da ativação 

desordenada, sincrônica e ritmada de populações de neurônios cerebrais. O aumento da 

excitabilidade neuronal, bem como as deficiências no mecanismo de controle inibitório 

contribui para a ocorrência de descargas locais rápidas, excessivas e ocasionais (Rang & Dale, 

2012). 

A epilepsia é uma doença crônica caracterizada por episódios convulsivos recorrentes. 

Pode ser originada por lesões cerebrais, como traumas, acidente vascular cerebral (AVC), 

crescimento tumoral, bem como há casos em que a causa é desconhecida. A fisiopatologia das 

epilepsias não está totalmente compreendida. Mas, geralmente, o início e propagação de uma 

descarga paroxística envolve: a capacidade de um grupo de neurônios em gerar a descarga; a 

amplificação do sinal pelo sistema glutamatérgico mediado por receptores NMDA; e a 

incapacidade do sistema gabaérgico em regular a ativação de receptores NMDA e impedir a 

origem e propagação das descargas (Rang & Dale, 2012). 

Os anticonvulsivantes constituem uma classe de fármacos usados no tratamento de 

epilepsia e alterações convulsivas não epileptiformes. Os mecanismos de ação propostos para 

essa classe são: inibição de canais de Ca+2 do tipo T; inibição de canais de Na+ voltagem 

dependente; antagonismo glutamatérgico; potencialização das sinapses de GABA (Rang & 

Dale, 2012). 

 

https://mazeengineers.com/portfolio/light-dark-box/
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1.4.2.1 Modelos animais de distúrbios convulsivos 

Para avaliação dos efeitos anticonvulsivantes dos diferentes extratos de Erythrina os 

testes empregados foram: o teste de eletrochoque máximo (MES, Figura 11A) e o teste de 

convulsões quimicamente induzidas (Figura 11B). Nos artigos contendo ensaios com 

convulsões quimicamente induzidas, as substâncias usadas foram: pentilenotetrazol (PTZ), 

picrotoxina (PIC), pilocarpina (PILO), ácido caínico (ACA) e estricnina (EST). A 

administração das substâncias pró-convulsivante normalmente ocorre por via intraperitoneal 

(i.p.). No teste de eletrochoque máximo, eletrodos são acoplados na cabeça dos animais 

fornecendo uma corrente elétrica de intensidade crescente até o momento em que o animal 

apresenta convulsões. Os valores contabilizados nesses ensaios são: a porcentagem de animais 

que apresentaram convulsões, a latência de morte e a porcentagem de sobrevivência. No ensaio 

de convulsões induzidas quimicamente, também a latência de início das convulsões, isto é, o 

tempo de início das convulsões após a administração da substância indutora, também é 

contabilizada (Yuen & Trocóniz, 2015). 

 

 

Figura 11. Ensaios anticonvulsivantes: teste de convulsões quimicamente induzidas (A) e teste por MES (B). 

Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=QlxNdBCZg0w, 

https://www.youtube.com/watch?v=OsUZxojyIMA.  

 

1.4.3 Atividade sedativa e hipnótica 

O sono é um processo biológico complexo sendo alternados com períodos de vigília. Os 

estados de sono-vigília são regulados por vias hormonais e neurais, em que modificações na 

temperatura corporal, no trabalho cardíaco e na produção hormonal são observados. Tais 

alterações proporcionam um estado neurológico restaurador essencial ao crescimento, 

aprendizado/memória e funcionamento do organismo humano. O sono é caracterizado por dois 

estados distintos: rapid eye movement (REM) e non-rapid eye movement (NREM). Os 

https://www.youtube.com/watch?v=QlxNdBCZg0w
https://www.youtube.com/watch?v=OsUZxojyIMA
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distúrbios do sono afetam pioram a qualidade de vida e proporcionam a instalação, a longo 

prazo, de diversas doenças de metabólicas e cardiovasculares (LUYSTER et al., 2012). 

Os fármacos sedativos e hipnóticos promovem a moderação da atividade neuronal por 

meio da hiperpolarização, corrigindo o sono em quadros de insônia. Podem ser usados como 

fármacos sedativos e hipnóticos, além dos benzodiazepínicos, zolpidem e zopiclone (Drogas-

Z), bem como prometazina e difenidramina (anti-histamínicos) (Rang & Dale, 2012). 

 

1.4.3.1 Modelos animais para ação sedativa e hipnótica 

Para avaliação do efeito depressor no SNC, os artigos lidos realizaram testes que 

avaliaram a atividade locomotora, além da duração total e das diferentes fases do sono dos 

animais. Os ensaios empregados para avaliação da atividade locomotora foram: campo aberto 

(Figura 13 A e B) e “rotarod” (Figura 13 C). Os ensaios em campo aberto são compostos, 

basicamente, por uma arena quadrada - fechada nas laterais por quatro paredes - ou circular, 

também fechada nas laterais com uma parede. Tanto para a arena quadrada quanto para a 

circular, há linhas com dimensões iguais e conhecidas no chão, em que o número de vezes que 

o animal analisado cruza essas linhas é contabilizado durante 5 min para análise da atividade 

locomotora. No teste “rotarod”, os roedores são submetidos a uma caminhada forçada em um 

cilindro rotatório (“rotarod”) suspenso. Após serem colocados no cilindro em movimento, o 

tempo em que cada animal consegue se manter andando no aparelho é contabilizado. Esse teste 

é capaz de avaliar o equilíbrio e a coordenação motora dos animais (Deacon, 2013; Belzung, 

2015). 

  

Figura 13. Exemplos de modelos de avaliação da atividade locomotora: teste de campo aberto retangular (A) e 

circular (B); teste em “rotarod” (C) (Adaptado de Flausino, 2006; Belzung, 2015 e 

https://www.youtube.com/watch?v=v56MtrmWAs0) 

Os ensaios sobre a duração total do sono empregados foram quimicamente induzidos 

por meio da administração de DZP, pentobarbital (PTB) ou cloridrato de difenidramina, em que 

a capacidade das diferentes doses de extratos em prolongar o tempo total de sono foi 
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investigada. O tempo gasto entre a perda e a retomada do reflexo de alisamento é contabilizado 

como o tempo de sono. (Fisher et al., 2012) 

1.4.4 Atividade antidepressiva 

A depressão é um distúrbio de humor geralmente associado à outras condições 

psiquiátricas como ansiedade e distúrbios alimentares. É caracterizada por sintomas como perda 

de motivação e de sensação de recompensa, retardo no pensar e agir, apatia, pessimismo etc. 

Existem dois principais tipos de depressão: a depressão unipolar e o distúrbio afetivo bipolar. 

No primeiro tipo, as alterações de humor são sempre na mesma direção, enquanto no segundo 

tipo a depressão se alterna com a mania (com sintomas opostos aos da depressão). Os sintomas 

da depressão são atribuídos à um déficit funcional de neurotransmissores de monoaminas, em 

que as principais são a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina. Os principais tipos de 

antidepressivos são: os inibidores da recaptação neuronal de monoaminas; antagonistas de 

receptores de monoaminas; inibidores da monoaminio-oxidase (MAO) (Rang & Dale, 2012). 

Os fármacos antidepressivos podem tratar sintomas de depressão e de ansiedade. As 

principais classes de antidepressivos são os inibidores da monoamino-oxidase (MAO, ex.: 

fenelzina), antidepressivos tricíclicos (como a imipramina, IMP) e inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (ex.: fluoxetina). Os inibidores da recaptação de serotonina, além de 

serem prescritos como primeira escolha na maioria dos casos de depressão maior, também são 

usados no tratamento de transtornos de ansiedade, como a ansiedade generalizada (TAG), a 

síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e desordens alimentares. 

Independente da classe, os fármacos antidepressivos melhoram a neurotransmissão 

serotoninérgica ou noradrenérgica. O uso crônico induz mecanismos adaptativos que melhoram 

a eficácia do tratamento (Rang & Dale, 2012). 

 

1.4.4.1 Modelos animais de depressão 

O efeito antidepressivo dos diferentes extratos foi analisado empregando-se testes do 

nado forçado (TNF, Figura 12). Nesses ensaios, os animais são colocados e mantidos por 5 

min em um contêiner contendo água em nível acima da altura do animal, forçando-o a nadar, 

boiar ou tentar a fuga (escalar) para não se afogar.  O tempo gasto nadando (movimentos 

deliberados ao redor do cilindro horizontalmente na superfície da água), escalando 

(movimentos intensos com as quatro patas, contra as paredes do cilindro ou na superfície da 

água) ou imóvel (apenas movimentos necessários para manter a cabeça acima da superfície da 

água ou boiando) é contabilizado (Can et al., 2012). 
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Figura 12. Representação do teste do nado forçado (Adaptado de Costa et al., 2013) 

 

1.4.5 Potencial terapêutico de Erythrina spp. em distúrbios no SNC 

A ação dos alcaloides eritrínicos em vias neuronais colinérgicas e gabaérgicas é 

responsável por grande parte dos efeitos no SNC observados. Os alcaloides eritrínicos atuam 

especialmente como antagonistas reversíveis de receptores nicotínicos de acetilcolina 

(nAChRs). Em vias colinérgicas, os alcaloides mais potentes descritos na literatura, di-hidro-β-

eritroidina e erisodina, atuam seletivamente em receptores α4β2. O subtipo α4β2 de nAChR é o 

mais prevalente no cérebro de mamíferos, sendo constituído por um sítio de ligação de alta 

afinidade à nicotina. Enquanto erisotrina e erisodina são os principais alcaloides relacionados à 

ação ansiolítica, (+)-eritravina e 11-α-hidroxi-eritravina estão relacionados à ação 

anticonvulsivante. Todos esses alcaloides já foram isolados das inflorescências de E. verna 

(Majinda, 2018). 

 

       

 

 

Figura 9. Estrutura geral dos alcaloides erisodina (1), erisotrina (2) e (+)-eritravina (3). 

 

Os nAChRs no SNC encontram-se distribuídos nas regiões pré-, pós-, peri- e 

extrassinápticas, modulando a liberação de neurotransmissores. Os nAChRs têm importância 

em diversos processos, como o aprendizado e a memória, o desenvolvimento neuronal e 

participa do sistema de recompensa. Essa versatilidade funcional se correlaciona com as 

 (1) R = H     erisodina 

 (2) R = CH3 erisotrina 
 (3) = (+)-eritravina 
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diferentes estruturas que esses receptores possuem nas diversas áreas do sistema nervoso. Os 

receptores com a subunidade β2 controlam a liberação de GABA e a resposta de neurônios 

dopaminérgicos no mesencéfalo (Grando, 2014).  

O alcaloide di-hidro-β-eritroidina, atualmente, é vendido como um padrão comercial, 

especialmente para estudos farmacodinâmicos em nAChRs ou em estudos da modulação dos 

efeitos da nicotina, como a antinocicepção, a hipomotilidade intestinal, a hipotermia e 

relaxamento muscular (Majinda, 2018).  

1.5 JUSTIFICATIVA 

Para que abordagens terapêuticas com preparações caseiras a base de espécies de 

Erythrina, bem como o de medicamentos (industrializados ou magistrais) contendo os seus 

extratos na composição seja eficaz e seguro, são necessários ensaios clínicos comprobatórios 

da segurança e eficácia. Assim, a necessidade de estudos farmacológicos mais aprofundados 

serem conduzidos é fundamental, bem como a elaboração de revisões bibliográficas capazes de 

fornecer evidências científicas para seu uso racional e seguro. 

2. OBJETIVOS 

Realizar uma revisão bibliográfica sistemática por meio de busca na literatura científica a 

respeito de evidências do potencial farmacológico sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) de 

espécies do gênero Erythrina (Fabaceae). E apresentar as informações obtidas na forma de 

monografia, priorizando os artigos de pesquisa com ensaios pré-clínicos in vivo e clínicos do 

potencial farmacológico de extratos ou substâncias isoladas das espécies do gênero publicados 

nos últimos 30 anos.  

3. METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão sistemática através de um levantamento bibliográfico 

realizado através de uma busca criteriosa nas seguintes bases de dados: Scopus, PubMed, 

ScienceDirect e Scielo. Para a busca na literatura foram utilizadas palavras-chaves em inglês, 

empregando-se os descritores [“Erythrina” AND “antidepressant”] e [“Erythrina” AND 

“anticonvulsant”]. 

O ano das publicações não foi considerado um fator de exclusão, porém priorizou-se os 

artigos de pesquisa sobre as evidências obtidas em ensaios pré-clínicos e clínicos publicados 

nos últimos 30 anos, de livre acesso, para se encontrar o maior número de informações. Fatores 
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de inclusão: ensaios farmacológicos in vivo e clínicos. Em seguida, a leitura integral dos 

trabalhos selecionados foi realizada, compilando-se os dados na presente monografia. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O número de resultados por busca em cada base de dados (Tabela 1), o número de 

artigos salvos (Tabela 2) e o número de artigos selecionados para leitura foram contabilizados 

(Tabela 3). Nem todos os resultados por busca eram artigos ou eram artigos de livre acesso, 

observando-se assim uma redução entre o número de artigos salvos a partir do número de 

resultados por busca. A redução observada entre no número de artigos selecionados a partir dos 

artigos salvos ocorreu devido à escassez de artigos in vivo e clínicos relacionados aos efeitos 

de extratos ou substâncias isoladas de espécies de Erythrina no SNC, bem como à 

predominância de artigos de in vitro, envolvendo modelagem molecular, toxicidade ou outras 

ações farmacológicas não diretamente relacionadas ao SNC. As espécies E. velutina e E. verna 

foram as espécies com o maior número de publicações encontradas, especialmente em estudos 

pré-clínicos in vivo. Mas não foram encontrados estudos clínicos sobre o uso das espécies de 

Erythrina, apesar da existência de artigos etnofarmacológicos relatando o conhecimento e o uso 

popular das espécies como anticonvulsivante e antidepressivo, entre outros usos. 

 

Tabela 1. Relação do número de artigos contendo os descritores [“Erythrina” AND “palavra-chave”] nos bancos 

de dados Scopus, PubMed, ScienceDirect, Scielo e SciFinder. Pesquisa realizada em 04/07/2018. 

Nome do banco de dados Palavra-chave 

anticonvulsant antidepressant 

Scopus 16 5 

PubMed 5 3 

ScienceDirect 92 83 

Scielo 1 2 

 

Tabela 2. Relação do número de artigos baixados contendo os descritores [“Erythrina” AND “palavra-chave”] 

nos bancos de dados Scopus, PubMed, ScienceDirect, Scielo e SciFinder. Pesquisa realizada em 04/07/2018. 

Nome do banco de dados Palavra-chave 

anticonvulsant antidepressant 

Scopus 14 5 

PubMed 4 2 

ScienceDirect 65 49 
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Scielo 1 2 

 

Tabela 3. Relação do número de publicações com estudos in vivo da ação no SNC de extratos de espécies de 

Erythrina selecionadas para leitura por espécie.  

Espécie Nº de publicações 

E. americana Mill. 1 

E. droogmansiana De Wild. & T.Durand 1 

E. suberosa Roxb. 1 

E. variegata L. 2 

E. velutina Will. 5 

E. verna Vell. ou E. mulungu Benth. ou E. 

mulungu Mart. ex. Benth 

6 

Total 14 

 

As ações farmacológicas avaliadas nos artigos selecionados não continham apenas 

ensaios em modelos animais de convulsão e depressão, mas outras ações farmacológicas no 

SNC foram investigadas, como a ação ansiolítica e a antimnemônica1. Tais modelos, mesmo 

fornecendo dados preliminares, são relevantes na avaliação dos efeitos farmacológicos com 

impacto comportamental em humanos, além de auxiliar na elucidação dos possíveis 

mecanismos de ação de novas opções terapêuticas. 

4.1 AÇÕES FARMACOLÓGICAS NO SNC 

Os efeitos no SNC e SNP de diferentes doses do extrato aquoso (EA) das folhas secas 

de E. velutina (EVel) em modelos animais foram investigados no estudo de Dantas et al. (2004). 

As folhas secas trituradas foram submetidas a decocção (1:10 p/v; 100 ºC; 30 min) e o EA 

obtido foi posteriormente liofilizado (rendimento de 5 %). Camundongos suíços (20 – 30 g) e 

ratos Wistar (200 – 300 g) machos e fêmeas, foram organizados em grupos de 10 camundongos 

e 5 ratos por gaiola. 

O EA-EVel das folhas foi capaz de prolongar a duração do sono induzido por 

pentobarbital de sódio (60 mg/kg, i.p.), de forma dose-dependente (Gráfico 1). Para o grupo 

controle (solução salina de NaCl a 0,9 %; i.p.; n= 18), o tempo de sono foi de 6,4 min, enquanto 

os grupos tratados com o EA-EVel (i.p.) apresentaram tempos de 47,1 min (10 mg/kg; n= 8), 

109,4 min (100 mg/kg; n= 10) e 120,0 min (300 mg/kg; n= 10) (Dantas et al., 2004).  

                                                 
1 Antimnemônico é o efeito prejudicial no processo de aquisição de memória. 
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Gráfico 1. Efeito de EA-EVel na duração do sono de roedores induzido por pentobarbital de sódio (60 mg/kg, 

i.p.). Doses (i.p.): 10 mg/kg (n= 8), 100 mg/kg (n= 10) e 300 mg/kg (n= 10). Controle: solução salina de NaCl a 

0,9 % (i.p.; n= 18) (Adaptado de Dantas et al., 2004). 

 

O EA-EVel também reduziu a atividade motora dos animais em doses maiores que 50 

mg/kg (i.p.). O grupo controle (n= 10) recebeu uma injeção salina (NaCl 0,9%; i.p.), enquanto 

os grupos de teste receberam diferentes doses do EA-EVel (10 mg/kg, n= 8; 50 mg/kg, n= 10; 

200 mg/kg, n= 10; i.p.). Após 30 min, animais não habituados foram colocados no centro da 

arena, onde puderam andar e explorar o ambiente livremente por 3 min, contabilizando-se o 

número de cruzamentos, de erguimentos e de movimentos de autolimpeza (Tabela 4). A análise 

estatística revelou nenhum efeito do EA-EVel em doses de 10 e 50 mg/kg no número de 

cruzamentos e erguimentos e movimentos de autolimpeza. Já os animais tratados com dose de 

200 mg/kg apresentaram um menor número de cruzamentos, erguimentos e de movimentos de 

autolimpeza (26,5 cruzamentos e 0,8 movimentos), comparando-se com o grupo controle (62,4 

cruzamentos e 1,9 movimentos). A redução do número de cruzamentos e erguimentos indica 

um possível bloqueio neuromuscular, enquanto a ocorrência reduzida do reflexo de autolimpeza 

indica um possível efeito ansiolítico (Dantas et al., 2004). 

 

Tabela 4. Efeito da administração de doses de EA-EVel (10, 50 e 200 mg/kg, i.p.) no ensaio em campo aberto em 

relação ao grupo controle (solução salina de NaCl 0,9%; i.p.). 

Grupo n 
Número de  

cruzamentos 

Número de 

erguimentos 

Reflexo de  

autolimpeza 

Controle 10 62,4 11,1 1,9 

         

EA-EVel         

10 mg/kg 8 55,5 13,8 2,2 

CONTROLE

10 mg/kg

100 mg/kg

300 mg/kg

50

100

150

200

T
em

p
o
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n

o
 (

m
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50 mg/kg 10 59,1 10,4 1,1 

200 mg/kg 10 26,5 4,8 0,8 

 

 

Em seguida, para o teste de habituação no campo aberto, o grupo tratado com 10 mg/kg 

(i.p.) foi submetido ao campo aberto por três dias consecutivos por 3 min e a redução do número 

de cruzamentos e erguimentos foram usados como medida de retenção de dados. EA-EVel 

inibiu o comportamento de habituação no ensaio de campo aberto (Gráfico 2). O grupo controle 

apresentou uma redução significativa e decrescente ao longo dos dias no número de 

cruzamentos e erguimentos, devido à esperada habituação no campo aberto. Entretanto, o 

mesmo resultado não foi observado no grupo tratado com 10 mg/kg de extrato. A redução de 

forma decrescente do comportamento exploratório (avaliado através do número de cruzamentos 

e erguimentos) ao longo dos dias foi observada, mas de forma significativamente menos intensa 

em relação ao grupo controle. Esses dados sugerem um efeito antimnemônico do extrato, em 

que se verifica um bloqueio do mecanismo de habituação ao campo aberto (Dantas et al., 2004). 

  

Gráfico 2. Efeitos no ensaio em campo aberto do tratamento por 3 dias com EA-EVel (10 mg/kg, i.p.) no número 

de cruzamentos (A) e no número de erguimentos (B) em relação ao grupo controle (solução salina de NaCl 0,9%; 

i.p.) (Adaptado de Dantas et al., 2004). 

Visando a obtenção de mais evidências do efeito do extrato em processos mnemônicos, 

o ensaio de esquiva inibitória foi realizado na dose de 10 mg/kg (i.p.). Nesse ensaio, ratos Wistar 

machos e fêmeas (n= 20) foram usados no modelo de transição claro-escuro (TCE).  Na sessão 

de treino, os animais foram postos na câmara clara e a latência para entrar na câmara escura foi 

registrada. Um choque na pata traseira (0,4 mA; 2s) foi aplicado no momento em que o rato 

entrava, sendo retirados da gaiola em seguida. Animais que levaram mais de 60 s para entrar na 

câmara escura foram excluídos do experimento. A sessão de testes foi realizada 24 h após o 

treinamento, repetindo-se o exato procedimento no treinamento e excluindo-se apenas o 

procedimento de choque no pé. Dessa vez, os animais puderam permanecer na câmara clara por 
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até 180 s antes de passar para a escura ou serem retirados. A diferença entre os tempos de 

latência para entrar na câmara escura obtidos nas sessões de treinamento e nas sessões teste 

foram empregadas como um indicador de aquisição de memória. A análise estatística dos 

resultados mostrou uma redução relevante na latência de transição da câmara clara para a escura 

entre o grupo dos animais tratados com o extrato (menor que 100 s) e o grupo controle (até 300 

s), sugerindo um efeito antimnemônico do extrato (Dantas et al., 2004). 

Assim, a ação sedativa e o bloqueio neuromuscular foram os principais efeitos 

observados nas maiores doses testadas (100, 200 e 300 mg/kg, i.p.), enquanto o efeito 

prejudicial na aquisição de memória foi observado na menor dose (10 mg/kg; i.p.) (Dantas et 

al., 2004).  

No estudo de Ribeiro et al. (2006), o extrato hidroalcoólico (EHA) das cascas de E. 

velutina (EV) e o EHA das inflorescências frescas de E. verna (EVer) foram avaliados em 

modelos animais de ansiedade e depressão. As inflorescências frescas de EVer e as cascas do 

tronco de EVel foram extraídos, separadamente, por maceração em H2O:EtOH (7:3, v:v). Os 

EHAs obtidos foram liofilizados e dissolvidos em solução aquosa com Tween 80 a 2%.  

Para avaliar os efeitos agudos de EHA-EVel, 3 dias após a chegada no laboratório, ratos 

Wistar saudáveis e machos foram segurados gentilmente pelo experimentador por 5 min por 2 

dias consecutivos. No 5º dia, eles foram submetidos a 30 min de exposição forçada a um dos 

braços abertos do labirinto em T elevado (LTE) na véspera do teste. 24 h após essa exposição, 

os ratos foram aleatoriamente alocados em grupos de tratamento, recebendo uma das doses por 

gavagem (100, 200, 400 mg/kg de EHA-EVel dissolvido em água e 2% de Tween 80, 

administrando-se 1 ml/kg, n= 12), DZP (10 mg/kg; dissolvido em água e 2% de Tween 80; n= 

12) ou veículo (água e 2% de Tween 80; n= 12). 1 h após o tratamento, cada animal foi colocado 

na porção final do braço fechado e de frente para a interseção dos braços. O tempo gasto pelo 

rato para sair do braço com as quatro patas foi considerado como o tempo mínimo para 

observação do resultado (linha de base, BL). Cada animal foi submetido a outros dois ensaios 

subsequentes, após um intervalo de 30 s de descanso em uma gaiola que os animais já estavam 

habituados. Os dois tempos foram identificados como A1 e A2. Após um intervalo de 30 s, os 

animais foram colocados no final do braço aberto e a latência de saída desse braço com as 

quatro patas foi contabilizado por 3 vezes seguidas, obtendo-se os valores de escape 1, 2 e 3. 

Em seguida os animais foram avaliados em campo aberto (Ribeiro et al., 2006). 

Para a avaliação dos efeitos crônicos de EHA-EVel nos modelos de ansiedade, os 

animais foram aleatoriamente alocados nos grupos de tratamento (n= 12) e tratados por 21 dias 

com EHA-EVel ou veículo, igualmente ao ensaio de efeitos agudos. No 20º dia de tratamento, 
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os animais foram pré-expostos em um dos braços abertos do labirinto. No 21º dia, os 

experimentos foram realizados, medindo-se o tempo de fuga. Para ambos os estudos agudos e 

crônicos, imediatamente após o teste no LTE, os animais foram submetidos ao ensaio de 

avaliação de locomoção em campo aberto. Após, os ratos foram colocados no braço aberto do 

aparato e o tempo de escape deste braço para o braço fechado foi medido três vezes 

consecutivas, com intervalos de 30 s entre cada ensaio (Ribeiro et al., 2006). 

Os resultados dos ensaios realizados no LTE no estudo agudo (Gráfico 3) revelam que 

ambos EHA-EVel e DZP reduziram o tempo mínimo de saída do braço fechado (tarefa de 

esquiva inibitória), mas não se observou efeito significativo entre os grupos de tratamento das 

diferentes doses de EHA-EVel no tempo gasto para sair do braço aberto (tarefa de escape). No 

estudo dos efeitos crônicos (Gráfico 4), similarmente ao observado no estudo do efeito agudo, 

EVel e DZP reduziram o tempo de saída do braço fechado. Destaca-se a diferença significativa 

entre os grupos tratados com 50 e 200 mg/kg, em que o controle levou 131,7 s para sair do 

braço fechado enquanto os grupos tratados com 50 e 200 mg/kg levaram 24,4 e 29,7 s, 

respectivamente. Novamente, não se observou efeito significativo entre os grupos tratados com 

as diferentes doses de EHA-EVel no tempo gasto para sair do braço aberto nos testes de escape. 

Assim, o efeito ansiolítico observado para as doses de EHA-EVel, em ambos os estudos, parece 

seletivo para a tarefa de esquiva inibitória (Ribeiro et al., 2006). 

  

Gráfico 3. Efeitos na esquiva inibitória (A) e no escape (B) do tratamento agudo com as doses (v.o.): 100, 200 e 

400 mg/kg de EHA-EV; 10 mg/kg de DZP e veículo (água e 2% de Tween 80). Para todos os grupos de tratamento 

n=12 (Adaptado de Ribeiro et al., 2006).  
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Gráfico 4. Efeitos na esquiva inibitória (A) e no escape (B) do tratamento crônico com as doses (v.o.): 50, 100 e 

200 mg/kg de EHA-EV; 10 mg/kg de DZP e veículo (água e 2% de Tween 80). Para todos os grupos de tratamento 

n=12, exceto o grupo tratado com 50 e 100 mg/kg de EHA-EVel, em que n= 11 (Adaptado de Ribeiro et al., 2006). 

Nos ensaios em campo aberto, a atividade locomotora não foi afetada nos grupos de 

tratamento com EHA-EVel ou DZP nos animais previamente expostos ao LTE. Considerando 

a ausência de diferenças significativas no ensaio de campo aberto, a similaridade observada 

entre EHA-EVel e DZP não está relacionada com alterações motoras, ou seja, a ausência da 

redução significativa do tempo gasto no escape não está relacionada com o possível efeito 

sedativo do EHA-EVel (Ribeiro et al., 2006). 

Tabela 5. Efeito do tratamento agudo e crônico (v.o.) com EHA-EVel e DZP na atividade de locomotora de ratos 

submetidos ao campo aberto. 

Grupo Número de cruzamentos Número de erguimentos 

Tratamento agudo     

Veículo 45 18 

100 mg/kg EVel 39 14 

200 mg/kg EVel 54 19 

400 mg/kg EVel 58 19 

  10 mg/kg DZP 59 20 

      

Tratamento crônico     

Veículo 47 15 

  50 mg/kg EVel 48 18 

100 mg/kg EVel 52 16 

200 mg/kg EVel 57 16 

  10 mg/kg DZP 43 16 
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No estudo dos efeitos antidepressivos, para avaliar os efeitos agudos do tratamento com 

EHA-EVer ou EHA-EVel realizou-se o TNF e, mediatamente antes desse teste - tanto no estudo 

agudo quanto no estudo crônico, os animais foram submetidos ao ensaio de campo aberto. Um 

dia antes do teste, cada animal foi submetido a um pré-teste, colocando-os individualmente em 

um cilindro plástico contendo água para nadar por 15 min. No dia seguinte, eles foram 

submetidos ao TNF, 1 h após a administração do tratamento (EHA-EVer ou EHA-EVel: 100, 

200 e 400 mg/kg; ou IMP: 20 mg/kg; ou veículo; v.o.). Os animais também foram tratados por 

21 dias com os mesmos tratamentos para se avaliar os efeitos crônicos (Ribeiro et al., 2006).  

Os valores dos ensaios de nado forçado dos grupos de tratamento (IMP, EHA-EVer ou 

EHA-EV) no estudo agudo não foram estatisticamente diferentes em relação ao grupo controle 

e os autores não apresentaram os dados. Como esperado, o tratamento crônico com IMP reduziu 

significativamente o tempo de imobilidade dos animais (Gráfico 5). Entretanto, o mesmo não 

foi observado nos grupos de tratamento com EHA-EVel e EHA-EVer, em que o tempo de 

imobilidade dos animais não apresentaram diferenças estatisticamente significativas em relação 

ao grupo controle. Esses resultados sugerem a ausência de efeitos antidepressivos (Ribeiro et 

al., 2006). 

 

Gráfico 5. Efeitos no TNF do tratamento agudo com as doses (v.o.): 50, 100 e 200 mg/kg de EHA-EVel ou EHA-

EM; 20 mg/kg de DZP e veículo (água e 2% de Tween 80). Para todos os grupos de tratamento n=10 (Adaptado 

de Ribeiro et al., 2006). 
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O número de cruzamentos e erguimentos, respectivamente dos grupos tratados de forma 

aguda não foram apresentaram diferença estatística relevante, mais uma vez sugerindo a 

ausência de efeito sedativo ou paralisante muscular. Mesmo insignificante, a administração 

aguda da dose de 400 mg/kg do extrato de EVer parece alterar a atividade motora (Ribeiro et 

al., 2006).  

Tabela 6. Efeito do tratamento agudo e crônico com EHA-EVel, EHA-EVer e IMP na atividade locomotora de 

ratos submetidos ao campo aberto. 

Grupo 
Número de  

cruzamentos 
Número de erguimentos 

Tratamento agudo     

Veículo  58 28 

100 mg/kg EHA-EVel 57 25 

200 mg/kg EHA-EVel 54 21 

400 mg/kg EHA-EVel 52 21 

100 mg/kg EHA-EVer 47 18 

200 mg/kg EHA-EVer 41 19 

400 mg/kg EHA-EVer 37 15 

  20 mg/kg IMP 42 17 

      

Tratamento crônico     

Veículo  50 21 

  50 mg/kg EHA-EVel 49 18 

100 mg/kg EHA-EVel 52 24 

200 mg/kg EHA-EVel 53 25 

  50 mg/kg EHA-EVer 51 22 

100 mg/kg EHA-EVer 60 26 

200 mg/kg EHA-EVer 56 26 

  20 mg/kg IMP 38 19 

 

 

Como conclusão do estudo, Ribeiro et al. (2006) verificaram que os extratos 

apresentaram efeito ansiolítico de forma similar a DZP, mas o efeito antidepressivo não foi 

observado (Ribeiro et al., 2006). 

Num outro estudo, realizado por Flausino e colaboradores (2007), o EHA das 

inflorescências de E. verna apresentou efeito ansiolítico. Além do extrato, destacando-se a dose 

de 400 mg/kg por via oral, os alcaloides isolados da espécie foram sugeridos como algumas das 

substâncias responsáveis pelos efeitos ansiolíticos observados no EHA-EVer. 

Inflorescências frescas de E. verna (3 kg) foram maceradas com EtOH/H2O (70:30, v:v) 

por 10 dias em temperatura entre 30 e 50 ºC.  O extrato bruto foi submetido ao método de 

Adaptado de Ribeiro et al., 2006 



35 

 

 

 

fracionamento ácido-base, a fim de se obter uma mistura de alcaloides totais. A fração 

alcaloídica foi submetida a cromatografia em coluna, permitindo o isolamento dos alcaloides: 

(+)-11-α-hidroxieritravina (1), (+)-eritravina (2) e (+)-11-α-hidroxierisotrina (3) (Figura 17) 

(Flausino et al., 2007). 

 

Figura 17. Alcaloides isolados por Flausino et al. (2007): (+)-11-α-hidroxieritravina (1), (+)-eritravina (2) e (+)-

11-α-hidroxierisotrina (3). 

O extrato bruto e os alcaloides foram suspensos em solução salina (NaCl 0,9 %) e DZP 

foi suspenso em solução salina com Tween 80 a 2%. Camundongos suíços machos (25-35 g) 

foram alocados em grupos de 10 por gaiola. Os estudos comportamentais, LTE e campo aberto 

foram realizados de acordo com procedimentos padronizados. O teste de esquiva inibitória foi 

realizado, após medir a latência de base, contabilizando-se as latências de saída do braço 

fechado quatro vezes (quatro replicatas denominadas A1, A2, A3 e A4) consecutivas para cada 

animal de cada grupo de tratamento e o teste de escape foi realizado uma única vez, logo em 

seguida. Para o ensaio em campo aberto, o número de cruzamentos e erguimentos foi 

contabilizado (Tabela 8). Para ambos os tipos de ensaios, os animais foram tratados com o 

EHA-EVer (50, 100, 200, 400 mg/kg; n= 9-17; v.o.), com cada alcaloide isolado nas doses de 

3 ou 10 mg/kg (n= 9-17; v.o.), com solução salina de NaCl 0,9 % (o controle negativo; v.o.) ou 

com 2 mg/kg de DZP (controle positivo; i.p.). Todas as doses foram administradas 30 min antes 

da sessão experimental. As análises em LTE foram divididas por conjunto de ensaios (Tabela 

7), em que as diferentes doses do EHA-EVer e cada alcaloide foram analisadas com os controles 

positivo e negativo separadamente e os valores em média de latência e escape no momento A 

(Gráfico 6), B (Gráfico 7), C (Gráfico 8) e D (gráfico 9) foram registrados (Flausino et al., 

2007). 
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Tabela 7. Grupos de tratamento analisados por conjunto de ensaios no LTE com o controle positivo e o negativo. 

Conjuntos de ensaios Tratamento 

A 50, 100, 200, 400 mg/kg de EHA-EVer 

B  3 e 10 mg/kg de (+)-11-α-hidroxi-eritravina 

C  3 e 10 mg/kg de (+)-eritravina 

D 3 e 10 mg/kg (+)-11-α-hidroxi-erisotrina 
 

 

 

 

Gráfico 6. Valores de latência dos testes de esquiva inibitória (A1-4) e escape para os ensaios em LTE no conjunto 

A. Animais tratados com 50, 100, 200, 400 mg/kg de EHA-EVer (v.o.); DZP (2 mg/kg, i.p.) e solução salina (NaCl 

0,9 %; v.o.) (Adaptado de Flausino et al., 2007). 
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Adaptado de Flausino et al., 2007 
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Gráfico 7. Valores de latência dos testes de esquiva inibitória (A1-4) e escape para os ensaios em LTE no conjunto 

B. Animais tratados com 3 e 10 mg/kg de (+)-11-α-hidroxi-eritravina (v.o.); DZP (2 mg/kg, i.p.) e solução salina 

(NaCl 0,9 %; v.o.) (Adaptado de Flausino et al., 2007). 

 

Gráfico 8. Valores de latência dos testes de esquiva inibitória (A1-4) e escape para os ensaios em LTE no conjunto 

C. Animais tratados com  3 e 10 mg/kg de (+)-eritravina (v.o.); DZP (2 mg/kg, i.p.) e solução salina (NaCl 0,9 %; 

v.o.) (Adaptado de Flausino et al., 2007). 
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Gráfico 9. Valores de latência dos testes de esquiva inibitória (A1-4) e escape para os ensaios em LTE no conjunto 

D. Animais tratados com 3 e 10 mg/kg (+)-11-α-hidroxi-erisotrina (v.o.); DZP (2 mg/kg, i.p.) e solução salina 

(NaCl 0,9 %; v.o.) (Adaptado de Flausino et al., 2007). 

Os animais tratados com doses de 200 ou 400 mg/kg do extrato bruto, apresentaram 

menor tempo de latência no teste de esquiva inibitória de forma similar ao observado no grupo 

de animais tratados com diazepam (DZP, 2 mg/kg; i.p.) no ensaio em LTE. As análises 

estatísticas de correlação revelam que as doses de EVer (100, 200 e 400 mg/kg) e a dose de 

DZP reduziram significativamente a latência de saída do braço aberto quando comparado ao 

grupo controle. A análise estatística revelou que a latência de saída do braço aberto foi 

significativamente menor no grupo tratado com o a dose de 400 mg/kg do extrato. A redução 

nos tempos de latência observada nos testes em LTE indicam a ação ansiolítica dos alcaloides 

e EHA-Ver. Entretanto, o número de cruzamentos e erguimentos dos grupos de tratamento não 

foi significativamente alterado nos ensaios em campo aberto em relação aos grupos controle, 

indicando a ausência de efeitos na atividade locomotora (Flausino et al., 2007). 

Tabela 8. Efeito dos diferentes tratamentos na ocorrência de cruzamentos e erguimentos no ensaio em campo 

aberto (adaptado de Flausino et al. 2007).    

Grupo de tratamento   Cruzamentos   Erguimentos 

Controle   159   33 

DZP (2 mg/kg)   167   24 

EHA-EVer  (50 mg/kg)   179   40 

Latência (s)

B L A 1 A 2 A 3 A 4 E S C A P E

 3  (3 mg/kg)

 3  (10 mg/kg)
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DZP (2 mg/kg)
D
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EHA-EVer  (100 mg/kg)   166   38 

EHA-EVer  (200 mg/kg)   199   41 

EHA-EVer  (400 mg/kg)   167   38 

          

Controle   153   25 

DZP (2 mg/kg)   155   19 

(+)-11 α-OH-Eritravina (3 mg/kg)   159   28 

(+)-11 α-OH-Eritravina (10 mg/kg)   127   22 

          

Controle   156   31 

DZP (2 mg/kg)   144   27 

Eritravina (3 mg/kg)   157   37 

Eritravina (10 mg/kg)   158   32 

          

          

Controle   165   31 

DZP (2 mg/kg)   146   20 

(+)-11 α-OH-Erisotrina (3 mg/kg)   135   30 

(+)-11 α-OH-Erisotrina (10 mg/kg)   159   30 

          

 

 

De forma similar a Ribeiro et al. (2006), Onusic et al. (2003) já haviam sugerido que o 

tratamento crônico com o EHA das inflorescências de EVer possui efeitos ansiolíticos em 

comportamentos relacionados ao transtorno de ansiedade generalizada e ao transtorno do 

pânico em tarefas específicas realizadas em modelos animais de ansiedade.  

Inflorescências de E. verna frescas (200 g) foram extraídas com EtOH:H2O (70:30, v:v). 

O extrato foi macerado por 10 dias. O EHA evaporado e liofilizado.  O extrato seco foi 

submetido a uma extração ácido/base para obter a fração rica em alcaloides. Ratos machos 

Wistar (250-300 g) foram mantidos individualmente por 5 dias para realização dos testes de 

exposição ao odor de gato e da resposta comportamental ao modelo de transição claro-escuro. 

EHA-EVer e DZP foram suspensos em água destilada com 2% de Tween 80. Os animais 

receberam injeções orais com uma das doses (50, 100, 200 mg/kg; n= 11, n= 12, n=12) de EHA-

EVer, DZP (4 mg/kg; n= 11) ou o controle (H2O destilada com 2% de Tween 80; n= 11) por 9 

dias consecutivos. No 8º dia, cada animal foi pré-exposto a um dos braços abertos do LTE por 

30 min. No 9º dia, cada animal foi colocado no final distal do braço fechado do LTE, de frente 

à interseção dos braços, 30 min após o tratamento. O tempo que o animal levou para sair do 

braço com as quatro patas foi anotado (latência de base, BL). A mesma medida foi repetida 

duas vezes após (denominando-se A1 e A2) com intervalos de 30 s por ensaio, nos quais os 

Adaptado de Flausino et al., 2007 
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animais permaneceram em uma gaiola já habituada (Gráfico 10). Seguindo o treinamento da 

esquiva inibitória (30 s após), os ratos foram postos no final do braço aberto e o tempo de escape 

com as quatro patas foi anotado, repetindo-se o ensaio por 3 vezes consecutivas, chamando-se 

escape 1, 2 e 3 (Gráfico 11) (Onusic et al., 2003). 

 

Gráfico 10. Efeitos da administração crônica por via oral de EHA-EVer e DZP no comportamento de ratos 

submetidos ao teste de esquiva inibitória em LCE. A1: latência do teste de esquiva inibitória 1. A2: latência do 

teste de esquiva inibitória 2 (Adaptado de Onusic et al., 2003). 

 

Gráfico 11. Efeitos da administração crônica por via oral de EHA-EVer e DZP no comportamento de ratos 

submetidos ao teste de escape em LCE (Adaptado de Onusic et al., 2003). 

 A análise estatística mostrou diferença significativa entre os tratamentos nos ensaios de 

esquiva inibitória. Em ambos os ensaios (A1, A1, E1, E2 e E3) existiu diferença significativa 

entre os grupos tratados com DZP e com EVer (50, 100 e 200 mg/kg) em relação ao grupo 

controle, indicando a ação ansiolítica destes tratamentos (Onusic et al., 2003). 

Logo após os ensaios no LTE, cada animal foi observado por 5 min no campo aberto 

para avaliação da atividade locomotora, registrando-se a frequência de cruzamentos e de 
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erguimentos (Tabela 9). Após os testes no campo aberto, os animais foram individualmente 

mantidos por 5 dias consecutivos nas gaiolas. Durante esse período, os grupos continuaram a 

receber o mesmo tratamento farmacológico. No 14º dia, os ratos receberam as doses habituais 

de EVer, DZP ou veículo e, 30 min após, foram submetidos ao TCE. Cada animal foi colocado 

no meio na câmara clara e de frente para a porta da câmara escura. O comportamento do animal 

foi observado por 5 min, anotando-se o número total de transições entre as duas câmaras e o 

tempo gasto na câmara clara (Gráfico 12). Em seguida, os animais foram submetidos ao teste 

de odor de gatos. Dois ratos por vez foram levados para a sala do experimento em suas gaiolas 

individuais. As duas gaiolas individuais foram então colocadas lado a lado e um pano com o 

odor de gato foi colocado no topo das gaiolas, na extremidade oposta aos compartimentos de 

comida e água. A exposição ao odor durou 5 min e foi gravada em vídeo para posterior análise. 

Para cada rato, a frequência e o tempo de contatos com o pano (distância ≤5 cm), bem como a 

frequência e o tempo gasto abrigando-se sob o compartimento de alimentos e água foi 

quantificado (Tabela 10). O tratamento com EHA-EVer alterou as latências no teste de 

inibitória de forma semelhante ao DZP. Em contraste com o DZP, no entanto, o EHA-EVer 

também alterou a latência de escape do LTE. Além disso, tanto o EHA-EVer quanto o DZP 

aumentaram o número de transições e o tempo gasto na câmara clara do TCE. Além disso, nem 

EHA-EVer nem DZP alteraram as respostas comportamentais de ratos expostos a um pano 

impregnado com odor de gato. Estes resultados não foram devidos a alterações motoras, uma 

vez que não foram detectados efeitos significativos no número de cruzamentos ou erguimentos 

na arena. 

 

Tabela 9. Efeitos da administração crônica por via oral de EHA-EVer e DZP no comportamento de ratos 

submetidos ao teste em campo aberto. 

Tratamento Cruzamento Erguimentos 

Controle 49 22 

EVer   50 mg/kg 45 21 

EVer 100 mg/kg 50 25 

EVer 200 mg/kg 50 25 

DZP   4 mg/kg 54 23 
 

Adaptado de Onusic et al., 2003 
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Gráfico 12. Efeito da administração crônica por via oral de EHA-EVer e DZP no comportamento de ratos 

submetidos ao teste de transição claro-escuro (Adaptado de Onusic et al., 2003). 

 

Tabela 10. Efeito da administração crônica por via oral de EHA-EVer e DZP no comportamento de ratos 

submetidos ao teste de exposição ao odor de gatos. 

Grupo 
Frequência de 

abrigamentos 

Tempo em 

abrigo  

Frequência de 

contatos 

Tempo em 

contato 

Controle 2 236 1 48 

EVer   50 mg/kg 2 222 1 72 

EVer 100 mg/kg 2 253 1 41 

EVer 200 mg/kg 2 249 1 46 

DZP   4 mg/kg 1 254 1 42 

 

 

Serrano et al. (2011) estudaram o potencial ansiolítico de dois alcaloides isolados das 

inflorescências secas de E. suberosa: erisodina e erisotrina. As flores secas de E. suberosa 

foram extraídas com etanol usando o método de percolação à frio. O extrato bruto foi submetido 

ao processo de extração ácido-base para obtenção dos alcaloides e posteriormente foram 

isoladas erisodina e erisotrina.  Para os ensaios biológicos, os alcaloides isolados foram 

suspensos em solução salina (NaCl 0,9%) com DMSO 1 %. Camundongos suíços (25-35 g) 

foram distribuídos em 12 grupos de 8 a 12. Os animais foram tratados por gavagem devido às 

baixas doses de 3 ou 10 mg/kg desses alcaloides. O grupo controle positivo recebeu 2 mg/kg 

de DZP (i.p). Após 30 min da administração, os animais foram avaliados individualmente por 

5 min no LCE (Gráfico 12) ou TCE (Gráfico 13). 

 

 Controle
 EVer   50 mg/kg
 EVer 100 mg/kg
 EVer 200 mg/kg
 DZP   4 mg/kg

N
Ú

M
E

R
O

  
D

E
 T

R
A

N
S

IÇ
Õ

E
S

1
2
3
4
5
6
7
8

 Controle
 EVer   50 mg/kg
 EVer 100 mg/kg
 EVer 200 mg/kg
 DZP   4 mg/kg

10

50

20
30
40

60
70
80

T
E

M
P

O
 N

A
C

Â
M

A
R

A
 C

L
A

R
A

(s
)

Adaptado de Onusic et al., 2003 



43 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Efeitos da erisodina (3 ou 10 mg/kg, v.o.), erisotrina (3 ou 10 mg/kg, v.o.) e DZP (2 mg/kg, i.p.) no 

comportamento de camundongos (n= 8-12) expostos ao LCE (Adaptado de Serrano et al., 2011). 
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Gráfico 13. Efeitos da erisodina (3 ou 10 mg/kg, v.o.), erisotrina (3 ou 10 mg/kg, v.o.) e DZP (2 mg/kg, i.p.) no 

comportamento de camundongos (n= 8-12) expostos ao TCE (Adaptado de Serrano et al., 2011). 

 

Ambos os alcaloides apresentaram efeito ansiolítico no ensaio de labirinto em cruz 

elevado (LCE) e no modelo de transição claro-escuro (TCE). Os dois parâmetros observados 

no ensaio em labirinto em cruz elevado foram alterados no grupo tratado com erisodina, 

observando-se um aumento na porcentagem de entradas no braço aberto e uma tendência de 

aumento na porcentagem de tempo gasto nos braços abertos (Serrano et al., 2011). 

Raupp et al. (2008) avaliaram o efeito ansiolítico e antidepressivo da administração do 

extrato etanólico (EE) das cascas do tronco de EVel em camundongos suíços, adultos, albinos 

e machos (20-30 g), os quais foram submetidos aos seguintes testes: labirinto em cruz elevado 

(LCE), teste de nado forçado (TNF), teste de atividade locomotora e habituação ao campo 

aberto. Para todos os ensaios, clordiazepóxido (CDP) e IMP foram usados como drogas padrão. 

Cascas do caule de EVel foram extraídas no aparato de Soxhlet, sob refluxo por 4 h, com álcool 

etílico (96 ºGL) (Raupp et al., 2008).  

Na Tabela 11, a atividade locomotora em T1 foi utilizada para avaliar um possível efeito 

sedativo, enquanto que em T2 a atividade locomotora foi para avaliar um possível efeito de 

habituação, um modelo de memória não associativa (Raupp et al., 2008).  
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Para o estudo dos efeitos agudos das diferentes doses do EE-EVel (5, 10, 25, 50 e 100 

mg/kg, suspensos em água destilada com 1% Tween 80), de CDP (7,5 mg/kg; suspenso em 

água destilada com 1% Tween 80) ou IMP (25 mg/kg; dissolvido em água destilada) ou o 

veículo (água destilada com 1% Tween 80) foram administrados por gavagem 1 h antes de cada 

teste. Para os experimentos do estudo dos efeitos crônicos, o mesmo procedimento do estudo 

agudo foi adotado, variando apenas as doses do EE-EVel (50 e 100 mg/kg) e o tempo total de 

exposição às doses (uma vez ao dia durante 23 ou 26 dias). Nos experimentos agudos, cada 

animal foi submetido a apenas um teste comportamental, enquanto nos experimentos crônicos, 

o mesmo animal foi submetido a testes no LCE, testes de atividade locomotora e de habituação 

em campo aberto e testes de nado forçado com intervalo de 24 h entre cada teste (Raupp et al., 

2008). 

 

Tabela 11. Efeitos da administração aguda e crônica (23 dias) por via oral de EE-EVel, CDP (7,5 mg/kg) e IMP 

(25 mg/kg) no comportamento de camundongos (n= 7-10 por grupo) no teste em campo aberto. T1 agudo: 1 h 

após o tratamento. T2 agudo: 24 h após o tratamento. T1 crônico: sem tratamento. T2 crônico: 1 h após o 

tratamento. 

  Agudo   Crônico 

  T1 T2   T1 T2 

Veículo 121,70 89,00   101,33 73,33 

Clordiazepóxido 153,20 112,20   151,70 91,50 

Imipramina 120,70 114,80   123,25 97,37 

10 mg/kg de EE-EVel 115,80 101,10   - - 

50 mg/kg de EE- EVel 118,00 97,10   126,10 98,00 

100 mg/kg de EE-EVel 139,60 80,20   111,00 66,14 

 

 

 

 

Gráfico 14. Efeito da administração aguda e crônica (26 dias) de CDP, EE-EVel e IMP no no tempo de imobilidade 

de camundongos submetidos TNF. 1: 5 mg/kg; 2: 10 mg/kg; 3: 25 mg/kg; 4: 50 mg/kg; 100 mg/kg (Adaptado de 

Raupp et al., 2008). 
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Gráfico 15. Efeitos da administração aguda e crônica (23 dias) por via oral de EE-EVel, CDP (7,5 mg/kg) e IMP 

(25 mg/kg) no comportamento de camundongos (n= 8-10 por grupo) submetidos ao LCE. 1: 50 mg/kg de EE-

EVel. 2: 100 mg/kg de EE-EVel (Adaptado de Raupp et al., 2008). 
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No LCE, a administração crônica, mas não a aguda, de 100 mg/kg de EVel aumentou a 

percentagem de entradas no braço aberto. Esse aumento também foi observado em tratamentos 

agudos e crônicos com CDP (7,5 mg/kg). Camundongos tratados com veículo ou drogas não-

amnésicas que apresentam uma diminuição do número de interrupções do feixe de T1 para T2, 

indicando a habituação. No TNF, apenas a IMP (25 mg/kg) diminuiu o tempo de imobilidade, 

sugerindo a ausência de efeitos antidepressivos dos demais grupos de tratamento. O 

comprometimento da habituação no campo aberto foi observado apenas com a administração 

aguda de IMP e com as menores doses de extrato de EVel testadas em administrações agudas 

(10mg/kg) e crônicas (50mg/kg) (Raupp et al., 2008). 

Ozawa et al. (2008) sugerem que hipaforina, um alcaloide indólico isolado das sementes 

de EV, possa ser um bom candidato como agente indutor do sono (hipnótico) devido à sua curta 

duração de ação (1 h). A ação hipnótica da hipaforina foi avaliada por meio da análise do sono 

REM (Rapid Eye Movement; movimentos rápidos com os olhos), sono não-REM (NREM), e o 

tempo total de vigília e o de sono, respectivamente em camundongos que receberam de forma 

cruzada doses desse alcaloide, do extrato metanólico (EM) de sementes de EVel, e de controles 

(negativo: solução salina; positivo: cloridrato de difenidramina). Para a obtenção do extrato, 

sementes (954 g) de EVel foram trituradas e maceradas em MeOH, originando o EM-EVel, o 

qual foi tratado com soluções ácido-base para obtenção de frações enriquecidas em alcaloides. 

Hipaforina e glicoerisodina (Figura 18) foram isolados através de cromatografia em coluna. 

 

Figura 18. Alcaloides isolados por Ozawa et al. (2008) das sementes de EVel. A: hipaforina e B: 

glicoerisodina. 

 

Implantou-se uma placa diretamente no cérebro de camundongos machos (C57BL, 16-

21-semanas) para, após a recuperação da cirurgia, se monitorar, com auxílio de eletrodos, o 

eletroencefalograma cortical (EEG) e da nuca (EMG), os dados de NREM, REM, tempo de 
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vigília e sono total (NREM + REM). A duração do tempo de vigília, do tempo de sono REM, 

do tempo de sono NREM e sono total foram determinadas para cada hora após a administração 

do tratamento: EM-EVel (30 ou 300 mg/kg, i.p.), hipaforina (30 ou 300 mg/kg,i.p.) ou solução 

salina. Os animais foram alocados em duas duplas (grupos A e B) e dois quartetos (grupos C e 

D) receberam, em dias alternados, todos os tratamentos (Tabela 12). A administração foi 

realizada 30 min antes do início do período escuro, e todas as gravações continuaram até as 

luzes acenderem na manhã seguinte. As doses 30 e 300 mg/kg dos extratos de EVel e 30 mg/kg 

de hipaforina não apresentaram efeitos com significância estatística em relação ao controle 

(dados não mostrados). Mas, a administração de 300 mg/kg de hipaforina apresentou um 

NREM e tempo total de sono estatisticamente relevante e de maior duração (33% e 32%, 

respectivamente) durante a primeira hora de administração (19 - 20h) em relação ao grupo 

controle. Nas 3 h seguintes, o grupo tratado com hipaforina não apresentou diferenças 

significativas em relação ao grupo controle. O tempo de vigília foi reduzido em 16% quando 

comparado com o grupo controle. E não houve diferença significativa na duração do sono REM 

entre os camundongos que receberam as duas doses de hipaforina e o grupo que recebeu a 

solução salina (controle). Assim, o ensaio foi alterado e novamente realizado, em que se 

adicionou a administração de cloridrato de difenidramina (20 mg/kg, i.p.) e se retirou a 

administração das doses de extrato e a dose de 30 mg/kg de hipaforina do protocolo (Gráfico 

16 e 17) (Ozawa et al., 2008). 

 

Tabela 12. Cronograma de administração cruzada (i.p.) de EM-EVel e hipaforina em camundongos. a: 30 mg/kg. 

b: 300 mg/kg. 

Dia Grupo A (n= 2)  Grupo B (n= 2)  
1 Salina 0,5 mL  30 mg/kg de EM-EVel   
2 EM-EVel 1,6 mg/0,5 mL a  Salina 0,5 mL  
9 Salina 0,5 mL  Hipaforina 1,6 mg/0,5 mL 

10  Hipaforina 1,6 mg/0,5 mL b  Salina 0,5 mL  

     

 Grupo C (n= 4)  Grupo D (n= 4)  
1  Salina 0,5 mL  EM-EVel 16 mg/0,5 mL  
2  EM-EVel 16 mg/0,5 mL ᵃ  Salina 0,5 mL  
9  Salina 0,5 mL  Hipaforina 16 mg/0,5 mL ᵇ 

10  Hipaforina 16 mg/0,5 mL ᵇ  Salina 0,5 mL  

 
Adaptado de Ozawa et al., 2008 



49 

 

 

 

   

   

Gráfico 16. Efeito hipnótico da hipaforina (300 mg/kg, i.p., n= 8) nos períodos de sono de camundongos. [H]: 

hipaforina. [S]: salina (Adaptado de Ozawa et al., 2008). 
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Gráfico 17. Efeito hipnótico do cloridrato de difenidramina (20 mg/kg, i.p., n= 5) nos períodos de sono de 

camundongos. [C]: cloridrato de difenidramina. [S]: Salina (Adaptado de Ozawa et al., 2008). 

 

O tempo de sono NREM foi significativamente aumentado em 76% durante o primeiro 

período de uma hora (19 - 20 h), após a administração de cloridrato de difenidramina quando 

comparado ao grupo controle. No entanto, no segundo período de tempo (20 – 21 h), a duração 

do sono NREM também foi aumentada de forma não significativa. De maneira semelhante, a 

duração do sono NREM foi subsequentemente aumentada, mas não de forma significativa, 

diferentemente do efeito obtido com a administração de hipaforina que só foi eficaz por 1 h 

após a administração. Portanto, os resultados mostraram que a hipaforina foi eficaz apenas por 

1 h após a administração e, possivelmente seja um bom candidato como agente indutor do sono, 

devido à sua curta duração de ação (Ozawa et al., 2008).  

No estudo de Garín-Aguilar et al. (2000), a diminuição do comportamento agressivo 

observado nos grupos tratados com três frações de alcaloides isolados de sementes de E. 

americana foi significativa em relação ao grupo controle, reforçando o conhecimento 
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tradicional de um grupo étnico mexicano, denominado Teenek (Huastecas), que atribui às 

espécies de Erythrina um efeito tranquilizante e sedativo (Garín-Aguilar et al., 2000). 

As sementes de E. americana foram trituradas e extraídas em aparelho de Soxhlet com 

hexano ou metanol por 48 h. Os extratos hexânico e metanólico foram tratados com ácido e 

base para obtenção dos alcaloides totais, originando uma fração de alcaloides solúveis em 

hexano (FAH) e uma fração de alcaloides solúveis em metanol (FAM). A partir do 

procedimento de extração com ácido e base, a solução aquosa básica obtida foi acidificada a 

pH 2 e aquecida (60 a 70 ºC) por 3 h para hidrolisar os alcaloides esterificados e se obter uma 

fração de alcaloides livres (FAL) (Garín-Aguilar et al., 2000). 

Anteriormente ao ensaio de avaliação do comportamento agressivo, realizou-se a 

avaliação do comportamento de base por 30 dias de acordo com os parâmetros e procedimentos 

estabelecidos por Brady & Nauta (1957). Os animais que alcançaram valores de agressividade 

próximos a zero foram selecionados e aleatoriamente distribuídos em 5 grupos de 10 ratos 

Wistar (200-300 g) cada e isolados por 48 h para provocar o comportamento agressivo. O 

comportamento agressivo foi avaliado em seguida a cada 20 min por 3 h, após a administração 

do tratamento. O tratamento consistiu na aplicação intraperitoneal de 0,9 % de solução de NaCl, 

2 mg/kg de DZP, 3 mg/kg de FAH, 3 mg/kg de FAM ou 3 mg/kg FAL (Garín-Aguilar et al., 

2000; Brady & Nauta, 1957).  

Em todos os grupos, os valores de linha de base (BL) foram menores que os obtidos 

após o isolamento visual (Gráfico 18). A diferença de aproximadamente 3 pontos foi observada 

em cada grupo de tratamento. A diferença estatística foi significativa entre os valores de linha 

de base em cada grupo comparado com os valores obtidos após o isolamento visual, 

corroborando a eficácia do procedimento usado para aumentar os valores de comportamento 

agressivo em ratos. As pontuações obtidas antes e após o tratamento mostram que o 

comportamento agressivo do grupo que recebeu 0,9 % NaCl não mudou no período de 3 h, 

mantendo o valor entre 8 e 10 pontos. A análise estatística não apontou diferença para esse 

grupo considerando o tempo 0 em relação aos outros períodos de tempo e mostrou que o veículo 

não tem um efeito no comportamento agressivo. Como esperado, o grupo de animais que 

receberam diazepam apresentaram diferenças estatísticas entre o período de tempo do 0 e outros 

períodos de tempo. Uma queda pronunciada no escore de comportamento foi observada 20 min 

após o tratamento e o menor valor foi observado 40 min após com o valor de 1,6 pontos. 

Diferenças estatísticas significativas também foram observadas no período de tempo 0 e em 

outros períodos de tempo com a aplicação das diferentes frações de alcaloides, em que os 

animais permaneceram com a pontuação abaixo da linha de base por todo o período de tempo 
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observado. Para o grupo tratado com a fração de alcaloides livres em hexano, o menor valor foi 

observado após 100 min da aplicação com 2,1 pontos. Para o grupo que recebeu a fração de 

alcaloides livres em metanol, o menor valor foi de 2,9 min após 80 min. Para o grupo tratado 

com a fração de alcaloides livres o menor valor para comportamento agressivo registrado após 

80 min foi de 1,6 pontos. A diminuição do comportamento agressivo observado nos grupos 

tratados com as três frações de alcaloides é mais significativa em relação ao grupo controle, 

corroborando com o efeito tranquilizante e sedativo atribuído pelo grupo étnico Teenek 

(Huastecas) às espécies de Erythrina  (Garín-Aguilar et al., 2000). 

 

Gráfico 18. Efeitos da administração intraperitoneal de DZP, FAH, FAM, FAL e solução salina no comportamento 

agressivo de ratos (n= 10) submetidos ao isolamento visual. FAH: fração de alcaloides solúveis em hexano; FAM: 

fração de alcaloides solúveis em metanol; FAL: fração de alcaloides livres (Adaptado de Garín-Aguilar et al., 

2000). 

 

No estudo de Nagaraja et al. (2012), o potencial anticonvulsivante e sedativo de 

diferentes extratos de E. variegata foram investigados. Para obtenção dos extratos, o pó das 

cascas foi extraído sucessivamente com éter de petróleo (60-80 ºC), clorofórmio e álcool etílico 

em aparelho de Soxhlet. Para obtenção do extrato aquoso, o pó das cascas foi submetido a 

maceração em solução aquosa. 
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Camundongos suíços albinos machos (18-22 g) foram divididos em 27 grupos de 6 

animais cada. O grupo 1 (controle negativo) recebeu 1 ml de solução aquosa com 1 % de Tween 

80 por via oral. O grupo 2 (controle positivo 1) recebeu uma dose de 90 mg/kg de fenitoína por 

via intraperitoneal, que é um fármaco padrão em ensaio da atividade locomotora e de 

eletrochoque máximo (MES). O grupo 3 (controle positivo 2) recebeu uma dose de diazepam 

de 4 mg/kg por via intraperitoneal, que é um fármaco padrão para ensaio com pentilenotetrazol 

(PTZ). Os grupos 4 a 11 receberam dose de 200 mg/kg ou 400 mg/kg do extrato aquoso, 

etanólico, clorofórmico ou etéreo por via oral para o ensaio de MES (Tabela 13). Os grupos 12 

a 19 receberam o mesmo tratamento dos grupos 4 a 11, variando apenas no fato de que os 

animais receberam o extrato 60 min antes da administração de 90 mg/kg de PTZ por via oral 

(Tabela 14). Os grupos 20 a 27 receberam o extrato obtido com éter de petróleo, água, etanol 

ou clorofórmio em dose de 200 mg/kg ou 400 mg/kg por via oral para o ensaio da atividade 

locomotora (Tabela 15). Nos ensaios de atividade locomotora, cada camundongo foi colocado 

individualmente no actofotômetro (instrumento de medição da atividade locomotora) por 10 

min e o escore de atividade basal foi obtido (Nagaraja et al., 2012).  

 

Tabela 13. Efeitos de doses de EC-EVar (200 ou 400 mg/kg; v.o.) no MES em ratos (n= 6). 

Tratamento Várias fases das convulsões (s) 

  Flexão Extensão Clônus Estupor Recuperação 

Veículo (1% Tween 80, 1 

ml/kg, v.o.) 
2,33 5,33 10,83 28,83 356,89 

Fenitoína (90 mg/kg, i.p.) 2,16 
Ausência de 

extensão 
5,00 7,33 86,90 

EC-EVar (200 mg/kg, v.o.) 6,16 4,16 7,00 16,67 198,02 

EC-EVar (400 mg/kg, v.o.) 3,83 2,16 6,50 8,00 103,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Nagaraja et al., 2012 
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Tabela 14. Efeitos de doses de EC-EVar (200 ou 400 mg/kg; v.o.) no MES em ratos (n= 6). 

Tratamento PTZ-convulsões induzidas em ratos 

  

Nº com 

convulsão 

/Nº usados 

Início das  

convulsões 

(s) 

Duração das  

convulsões 

(s) 

Nº de 

mortes 
Proteção (%) 

Veículo (1% Tween 80, 1 ml/kg, v.o.) 6/6 307,70 43,17 6 0 

DZP (4 mg/kg, i.p.) 0/6 0,00 0,00 0 100 

EC-EVar (200 mg/kg, v.o.) 6/6 380,30 28,50 2 66 

EC-EVar (400 mg/kg, v.o.) 6/6 600,50 9,33 1 83 

 

 

Tabela 15. Efeitos de doses de EC-EVar (200 ou 400 mg/kg; v.o.) em ratos (n= 6) submetidos ao actofotômetro. 

Tratamento 
Atividade de locomoção em 10 min 

  Antes Depois 
Redução na  

atividade (%) 

Veículo (1% Tween 80, 1 ml/kg, v.o.) 144,80 
118,8 17,96 

DZP (4 mg/kg, i.p.) 215,00 73,33 65,89 

EC-EVar (200 mg/kg, v.o.) 295,50 136,3 53,87 

EC-EVar (400 mg/kg, v.o.) 309,50 80,67 73,93 

 

 

O tratamento com doses de 200 mg/kg ou 400 mg/kg dos extratos obtidos com éter de 

petróleo, etanol e água não apresentou alteração estatisticamente significativa em relação ao 

grupo controle no ensaio da atividade locomotora, MES e com PTZ (dados não mostrados). O 

mesmo foi observado nos grupos tratados com 200 mg/kg do extrato clorofórmico para esses 

ensaios. Mas para o grupo tratado com a dose de 400 mg/kg do extrato clorofórmico houve uma 

redução significativa na fase convulsiva caracterizada por extensão de membros posteriores 

(2,16 s) em comparação com o grupo controle (5,33 s) (Nagaraja et al., 2012).  

O grupo tratado com 400 mg/kg do extrato clorofórmico apresentou um tempo de início 

das convulsões (600,5 s) maior que o observado para o grupo controle (307,7 s). Também foi 

observada a redução do tempo de duração da convulsão (9,33 s) em relação ao controle (43,17 

s). Após as convulsões induzidas, todos os animais do grupo controle morreram (n= 6, 0 % de 

proteção), com exceção do grupo tratado com 200 mg/kg do extrato, em que 2 animais 

Adaptado de Nagaraja et al., 2012 

Adaptado de Nagaraja et al., 2012 
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morreram (proteção de 66 %) e o grupo tratado com 400 mg/kg do extrato (proteção de 83 %), 

em que apenas 1 morreu (Nagaraja et al., 2012). 

Assim, o extrato clorofórmico das cascas de E. variegata apresentou atividade 

anticonvulsivante e sedativa. Por outro lado, os extratos aquoso, etanólico e em éter de petróleo 

não apresentaram os mesmos efeitos.  A dose de 400 mg/kg (v.o.) produziu uma redução de 

73,97 % na atividade locomotora em comparação com os animais controle, valor maior que o 

fármaco padrão, diazepam, o qual reduziu 65,89% da atividade locomotora. A redução 

observada no grupo tratado com 200 mg/kg (v.o.) foi de 53,87 %. O extrato clorofórmico em 

dose de 400 mg/kg aumentou significativamente o tempo de início da convulsão, diminuiu a 

duração da convulsão, preveniu a morte de animais e aumentou a porcentagem de proteção 

contra convulsões ou mortalidade em comparação com diazepam 4 mg/kg (i.p.) (Nagaraja et 

al., 2012). 

No estudo de Chinchawade et al. (2013), o extrato clorofórmico (EC) de raízes e cascas 

de E. variegata L. (EVar) em modelos animais (ratos e camundongos) de epilepsia apresentou 

ação anticonvulsivante. O EC das cascas e raízes foram obtidos por extração em aparelho de 

Soxhlet. Ratos Wistar machos saudáveis e albinos (180-250 g) e camundongos albinos (20-25 

g) foram utilizados nos experimentos de avaliação da crise convulsiva induzida por 

pentilenotetrazol (PTZ). Um total de 21 ratos e camundongos albinos foram divididos em três 

grupos de sete animais cada. No grupo controle negativo (I), os animais receberam 0,5 ml de 

água destilada por via oral. No grupo controle positivo (II), eles receberam uma dose de 30 

mg/kg de fenitoína por via intraperitoneal. No grupo teste (III), eles receberam uma dose de 

500 mg/kg por via oral do EC-EVar. Após um pré-tratamento de 60 min, 85 mg/kg de PTZ foi 

administrado via intraperitoneal nos seis grupos de animais. Para avaliação da crise convulsiva 

induzida por eletrochoque máximo (MES), os animais foram divididos como no ensaio com 

PTZ. Após um pré-tratamento de 60 min, um estimulador elétrico forneceu 50 Hz e 20 volts 

por meio de eletrodos instalados nas orelhas dos animais dos diferentes grupos. Os animais 

foram observados por 2 min. O tempo de início das convulsões, o número de animais que 

apresentaram convulsões/número de animais usados, a porcentagem de mortalidade e a 

porcentagem de proteção dos animais foram analisados no ensaio com PTZ (Tabela 16) e no 

teste MES (Tabela 17) (Chinchawade et al., 2013). 
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Tabela 16. Efeito da administração de EC-EVar (500 mg/kg, v.o.) no teste de convulsões induzidas por PTZ.  

Tratamento 
Início de 

convulsão (s) 

Nº de ratos com 

convulsões / 

Nº de ratos usados 

Mortalidade (%) Proteção (%) 

Água destilada 
47,00 7/7 100,00 0,00 

Fenitoína (30 mg/kg, i.p.) - 0/7 - 100,00 

EC-EVar (500 mg/kg, v.o.) 

112,50 2/7 28,60 71,40 

 

 

Tabela 17. Efeito da administração de EC-EVar (500 mg/kg, v.o.) no teste de convulsões induzidas por MES. 

Tratamento 
Início de 

convulsão (s) 

Nº de ratos com 

convulsões / 

Nº de ratos usados 

Mortalidade (%) Proteção (%) 

Água destilada 10,21 7/7 100,00 0,00 

Fenitoína (30 mg/kg, i.p.) - 0/7 - 100,00 

EC-EVar (500 mg/kg, v.o.) 
29,45 2/7 28,60 71,40 

 

 

A dose de 500 mg/kg do extrato por via oral aumentou significativamente o limite de 

convulsões induzidas por PTZ em camundongos comparando-se com o grupo controle e 

produziu um efeito protetor significativo (71,4 %) contra convulsões induzidas por PTZ em 

camundongos. No grupo tratado com água destilada, o tempo de início da crise convulsiva foi 

de 47,0 s. Todos os animais apresentaram convulsões e morreram (proteção de 0 %). No grupo 

tratado com fenitoína, nenhum camundongo apresentou convulsões (proteção de 100 %). O 

grupo tratado com 500 mg/kg por via oral de EC-EVar as convulsões começaram após 112,5 s 

da administração i.p. de 85 mg/kg de PTZ. Dois animais (em um grupo de 7) apresentaram 

convulsões e morreram (proteção de 71,4 %) (Chinchawade et al., 2013). 

No estudo de Vasconcelos et al. (2007), foram avaliados os efeitos anticonvulsivantes 

dos EHA das cascas do caule de E. velutina e E. verna em testes de convulsão induzida por 

PTZ e EST. Os efeitos sedativos e hipnóticos dessas espécies também foram investigados por 

meio de ensaios de potenciação do tempo de sono induzido por pentobarbital em camundongos 

tratados com os extratos. As cascas trituradas foram imersas em 1 L de solução hidroalcoólica 

(EtOH:H2O; 7:3), sob aquecimento a 60 ºC por 2 h, por duas vezes. No ensaio de PTZ, 

camundongos machos suíços (20-30 g, n= 8-10 por grupo) foram pré-tratados com doses de 

200 ou 400 mg/kg de EHA-EVel ou EHA-EVer por via i.p. 30 min antes ou por v.o. 1 h antes 

Adaptado de Chinchawade et al., 2013 

Adaptado de Chinchawade et al., 2013 
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da administração de PTZ ou EST (75 mg/kg, i.p.). Em seguida, os animais foram colocados em 

gaiolas individuais e foram observados por 30 min. A latência para início da convulsão ou para 

morte, bem como a porcentagem de ocorrência de convulsões e de morte foram contabilizados. 

Os animais que não apresentaram convulsões tônico-clônicas em até 30 min após a 

administração de PTZ ou estricnina foram considerados protegidos. O grupo controle recebeu 

água destilada. Após 30 min da injeção i.p. de EHA-EVel e EHA-EVer (200 e 400 mg/kg), 

veículo (água destilada) ou diazepam (1 mg/kg), recebeu pentobarbital de sódio (40 mg/kg, 

i.p.). O tempo após a injeção até a perda do reflexo de autolimpeza é registrada como a latência 

de sono e o tempo decorrido entre a perda e a recuperação voluntária do reflexo de alisamento 

foi registrado como o tempo de sono (Vasconcelos et al., 2007). 

Os resultados do ensaio de convulsões induzidas por PTZ (Tabela 18), revelam que os 

animais tratados com as doses dos extratos não apresentaram alterações significativas na 

latência de convulsão e de morte. Nenhum dos animais tratados ficou protegido das crises 

convulsivas induzidas (Vasconcelos et al., 2007).  

 

Tabela 18. Efeito do tratamento de EHA-EVel e EHA-EVer em camundongos (n= 8-10 por grupo) submetidos 

ao teste de convulsões induzidas por PTZ. 

Grupo 
Latência de  

convulsão (s) 
Convulsões (%) 

Latência de  

morte (s) 
Sobreviventes (%) 

Controle, i.p. 238,0 100 401,2 5,9 

200 mg/kg de EVel, i.p. 266,2 100 639,2 12,5 

400 mg/kg de EVel, i.p. 286,2 100 605,8 13,0 

          

Controle, v.o. 119,9 100 264,8 11,1 

200 mg/kg de EVel, v.o. 111,6 100 373,4 12,5 

400 mg/kg de EVel, v.o. 141,9 100 452,5 9,0 

          

Controle, i.p. 367,0 100 540,5 11,1 

200 mg/kg de EVer, i.p. 418,7 100 538,6 0,0 

400 mg/kg de EVer, i.p. 306,2 100 399,8 10,0 

 

Os resultados do ensaio de convulsões induzidas por estricnina (Tabela 19) revelam um 

aumento na latência de convulsão e de morte nas duas doses administradas de EHA-EVel. O 

EHA-EVer aumentou apenas a latência de convulsão e de morte na maior dose (400 mg/kg). 

Adaptado de Vasconcelos et al., 2007 
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Todos os animais apresentaram crise convulsiva, mas um aumento no nível de sobrevivência 

no grupo dos animais tratados com dose i.p. de 400 mg/kg de EHA-EVel (Vasconcelos et al., 

2007). 

Tabela 19. Efeito do tratamento de EHA-EVel e EHA-EVer em camundongos (n= 8-10 por grupo) submetidos ao 

teste de convulsões induzidas por EST. 

Grupo 
Latência de  

convulsão (s) 
Convulsões (%) 

Latência de  

morte (s) 
Sobreviventes (%) 

Controle, i.p. 273,3 100 370,1 0 

200 mg/kg de EHA-EVel, i.p. 435,2 100 630,8 0 

400 mg/kg de EHA-EVel, i.p. 455,1 100 633,6 11,11 

Controle, v.o. 419,6 100 467,1 0 

200 mg/kg de EHA-EVel, 

v.o. 686,1 100 848,1 0 

400 mg/kg de EHA-EVel, 

v.o. 581,5 100 826,8 0 

     

Controle, i.p. 197,1 100 333,0 0 

200 mg/kg de EHA-EVer, i.p. 299,4 100 457,6 0 

400 mg/kg de EHA-EVer, i.p. 314,9 100 617,9 0 

  

 

Nos ensaios de indução do sono com pentobarbital (Gráfico 19), não foi observada 

alteração com EVel e EVer na latência do sono em ambas as doses em relação ao controle 

(362,8). No entanto, o tempo de sono foi aumentado em ambas as plantas em comparação aos 

controles (943,8 s). Similarmente, animais tratados com DZP (1 mg/kg, i.p.), como esperado, 

mostraram uma diminuição na latência do sono e um aumento no tempo de sono (Vasconcelos 

et al., 2007). 

Adaptado de Vasconcelos et al., 2007 
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Gráfico 19. Efeitos da administração aguda de EHA-EVel e EHA-EVer na latência para dormir (A) e no tempo 

de sono total (B) no teste de indução do sono com pentobarbital (Adaptado de Vasconcelos et al., 2007). 

 

Enquanto o EHA-EVel e o EHA-EVer não apresentaram efeito protetor nas crises 

induzidas por PTZ, em qualquer dose, observou-se aumento na latência de convulsão e no 

tempo de óbito com ambas as doses e vias de EVel e maior dose de EVer, na crise induzida por 

EST. Os autores sugerem que a ação anticonvulsivante observada apenas no modelo de 

convulsão induzida por EST esteja relacionada à possível ação no sistema de glicina por 

substâncias nos extratos. Em relação ao efeito hipnótico, nenhuma alteração foi observada na 

latência do sono em grupos tratados com doses de EHA-EVel e EHA-EVer, em relação ao 

controle. No entanto, em relação ao efeito sedativo, o tempo total de sono foi aumentado nos 

grupos tratados com EVel ou EVer (Vasconcelos et al., 2007). 
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No estudo de Faggion e colaboradores (2011), os alcaloides (+)-eritravina e (+)-11-α-

hidroxieritravina foram isolados. Flores frescas de E. verna foram maceradas em solução de 

EtOH:H2O (7:3, v/v) durante 15 dias, o extrato foi evaporado e liofilizado. O extrato foi 

submetido a tratamento ácido-base para obtenção dos alcaloides, entre eles as (+)-eritravina, os 

quais foram isolados por meio de técnicas cromatográficas (Faggion et al., 2011). 

Cânulas de aço inoxidável (0,7 x 10 mm) foram implantadas no ventrículo lateral direito 

do cérebro de ratos machos Wistar (200 a 250 g; n = 6-8, cada grupo) sob anestesia com 

cetamina e xilazina (60 e 8 mg/kg, por via intraperitoneal, respectivamente), para viabilizar as 

aplicações dos diferentes tratamentos por via intracerebroventricular (i.c.v). Após a cirurgia, os 

animais receberam uma injeção do anti-inflamatório flunixina meglumina (1,1 mg/kp, 

intramuscular). Os animais repousaram por 5-7 dias para se recuperarem da cirurgia (Faggion 

et al., 2011).  

No dia dos experimentos, cada animal recebeu uma microinjeção i.c.v. com solução 

salina ou com (+)-eritravina ou (+)-11-α-hidroxieritravina em concentrações variando de 0,25 

a 3 µg/µL. Animais usados como controle positivo receberam diazepam (2 mg/kg, via 

intraperitoneal). Após 10 min, substâncias indutoras de convulsão foram injetadas em doses 

ajustadas para se induzir crises convulsivas em 97% dos animais (CD97): bicuculina (0,9 µg/µL, 

icv), NMDA (17 µg/µL, icv), ácido caínico (0,8 µg/µL, icv) e PTZ (80 mg/kg, ip). Injeções por 

via i.c.v. foram administradas em volume total de 1 µL durante 1 min, enquanto injeções 

intraperitoneais de 0,3 mL foram administradas (Faggion et al., 2011). 
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Gráfico 20. Efeitos da administração de doses (0,12 – 3,0 µg/µL, i.c.v., n= 6-8 por grupo) de (+)-eritravina no 

ensaio de convulsões induzidas por (A) bicuculina (0.9 μg/μL, i.c.v.); (B) NMDA(17 μg/μL, i.c.v.); (C) PTZ (80 

mg/kg, i.p.); e (D) ACA (0.8 μg/μL, i.c.v.) (Adaptado de Faggion et al., 2011). 
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Gráfico 21.  Efeitos da administração de doses (0,12 – 3,0 µg/µL, i.c.v., n= 6-8 por grupo) de (+)-11-α-hidroxi-

eritravina no ensaio de convulsões induzidas por (A) bicuculina (0.9 μg/μL, i.c.v.); (B) ACA (0.8 μg/μL, i.c.v.); 

(C) NMDA(17 μg/μL, i.c.v.) e (D) PTZ (80 mg/kg, i.p.) (Adaptado de Faggion et al., 2011). 

 

Tabela 20. Efeito da administração de doses de (+)-eritravina e (+)-11-α-hidroxi-eritravina em ratos (n= 6-8 por 

grupo) submetidos ao teste de convulsões induzidas por bicuculina, PTZ, NMDA e ACA. NA: não aplicado. NS: 

ausência de convulsões. 

  Latência do início das convulsões (s) 

  Bicuculina PTZ NMDA ACA 

Salina 74,63 50,00 40,50 318,00 

Diazepam NS NS NS NS 

eritravina         

0,5 µg/µL NA NA NA 18,00 

1 µg/µL 140,00 165,00 31,40 320,00 

2 µg/µL 143,00 NS 138,00 NS 

3 µg/µL 300,00 NS 218,80 NS 

11-α-hidroxi-eritravina         

0,25 µg/µL 94,00 NA 66,60 NA 

0,5 µg/µL 244,50 NA 300,00 100,00 

1 µg/µL NS 289,50 NS 136,70 

2 µg/µL NS 360,00 NS NS 

3 µg/µL NA 269,00 NA NS 
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Os resultados indicam que a microinjeção i.c.v. de (+)-eritravina nos ratos, 

anteriormente à administração de bicuculina, inibiu a ocorrência de convulsões em 40, 60 e 80 

% dos animais em doses de 1, 2 ou 3 µg/µL, respectivamente. A administração sistêmica de 

PTZ (80 mg/kg, ip) induziu o aparecimento de convulsões generalizadas em todos os animais, 

as quais foram bloqueadas com a pré-administração de (+)-eritravina em 60 e 100 % dos 

animais em doses de 1, 2 ou 3 µg/µL, respectivamente; a dose de 0,5 µg/µL não forneceu efeito 

protetor. No ensaio com ácido caínico, o pré-tratamento dos animais com (+)-eritravina inibiu 

a ocorrência de convulsões em 40 e 100 % dos animais em doses de 1, 2 ou 3 µg/µL, 

respectivamente; a dose de 0,5 µg/µL não forneceu efeito protetor. A ação anticonvulsivante 

de (+)-eritravina apresentou um perfil dose-dependente em todos os experimentos (Faggion et 

al., 2011). 

Em todos os experimentos, microinjeções de bicuculina (0,9 µg/µL), NMDA (17 µg/µL, 

icv) PTZ (80 mg/kg,, ip) e ácido caínico (0,8 µg/µL, icv) induziram convulsões tônico-clônicas 

em todos os animais pré-tratados com solução salina. Inversamente, diazepam protegeu 100% 

dos animais contra convulsões (Faggion et al., 2011). 

Em relação a animais desprotegidos tratados com (+)-eritravina, foi observado um 

aumento na latência de início das convulsões induzidas por bicuculina, entretanto os aumentos 

não foram significativos estatisticamente. Análise dos animais tratados com PTZ mostrou que 

na única dose não protetora (1 µg/µL), (+)-eritravina aumentou a latência média de início da 

convulsão, comparando-se com os animais tratados com injeção salina. Entretanto, (+)-

eritravina apresentou ação anticonvulsivante bem fraca contra convulsões induzidas com 

NMDA; nesse ensaio, esse alcaloide aumentou a latência de início da convulsão nas doses 2 e 

3 µg/µL. Administração de 0,5 µg/µL de (+)-eritavina antes do ácido caínico diminuiu a 

latência de início das convulsões, ao se comparar com o tempo observado nos animais tratados 

com 1 µg/µL ou com solução salina. Essa diferença indica um efeito pró-convulsivante da dose 

0,5 µg/µL (Faggion et al., 2011). 

Em relação ao bloqueio de convulsões generalizadas do tipo tônico-clônica induzidas 

por dois antagonistas gabaérgicos (bicuculina e PTZ) e dois agonistas glutamatérgicos (NMDA 

e ácido caínico), para ambos os alcaloides não se pôde predizer a existência de ação preferencial 

na via excitatória ou inibitória. Sugere-se que os alcaloides de Erythrina atuam no SNC 

modificando a neurotransmissão gabaérgica. Deve-se ressaltar que agonistas de receptores 

GABA/benzodiazepínicos tipicamente promovem uma deficiência motora, como observada por 

Vasconcelos et al. (2007), principalmente em altas doses (Faggion et al., 2011). 
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No estudo de Rosa et al. (2012), o alcaloide erisotrina é apontado como um alcaloide de 

atividade anticonvulsivante e atividade ansiolítica leve. Esse alcaloide foi isolado de flores de 

E. mulungu, de acordo com o descrito por Flausino et al.  (2007) e Faggion et al. (2011). 

Também foram isolados (+)-11-α-hidroxi-eritravina e (+)-eritravina. A administração de 

erisotrina via intracerebroventricular (i.c.v.) foi realizada antes da primeira exposição dos 

animais ao teste de campo aberto, em que se observou o comportamento exploratório e a 

ocorrência de prejuízos locomotores. 

Ratos machos Wistar (200 – 250 g) receberam uma microinjeção i.c.v. de solução salina 

ou erisotrina em concentrações variando entre 0,125 a 3 µg/µL. As substâncias indutoras de 

convulsões foram injetadas após 10 min e em doses ajustadas para induzir convulsões em 97 % 

dos animais (CD97), são elas: bicuculina (0,9 µg/µL; i.c.v.), NMDA (17 µg/µL; i.c.v.), ácido 

caínico (0,8 µg/µL; i.c.v.) e PTZ (80 mg/kg; i.p.). Os tratamentos i.c.v. foram administrados em 

um volume total de 1 µL (1 min), enquanto o volume por via intraperitoneal foi de 0,3 ml. 

Diazepam (2 mg/kg; i.p.) foi administrado no grupo controle positivo. Os animais foram 

observados por 30 min para registro da ocorrência de convulsões e o tempo de início da 

convulsão e morte. As convulsões foram analisadas de acordo com a seguinte escala: 0 – 

ausência de convulsão; 1 – movimentos orofaciais; 2 – mioclonia na cabeça; 3 – mioclonia em 

membros posteriores; 4 – elevação; 5 – elevação e queda límbica; 6 – mioclonia de cabeça e 

orelhas; 7 – rotação, pulos e vocalização; 8 – os mesmos comportamentos em “7” junto com 

hipertonia. Um dia após os ensaios, os animais foram eutanasiados com dose de tiopental (100 

mg/kg, i.p.) e receberam uma injeção de azul de toluidina (1 mL, i.c.v.). Os cérebros foram 

removidos e então submetidos ao congelamento e corte manual dos tecidos, a fim de verificar 

a posição correta da cânula no ventrículo lateral direito. Em caso de colocação imprecisa da 

cânula (≅5%), os animais não foram considerados na análise de dados (Rosa et al., 2012). 

Enquanto a pré-injeção de DZP (2 mg/kg, i.p.) protegeu todos os animais contra as 

convulsões, as microinjeções com bicuculina (0,9 µg/ µL; i.c.v.), NMDA (17 µg/ µL; i.c.v.), 

ácido caínico (0,8 µg/ µL; i.c.v.) e PTZ (80 mg/kg; i.p.) induziram convulsões tônico-clônicas 

em todos os animais pré-injetados com solução salina. Os resultados em relação ao efeito 

protetor da erisotrina contra convulsões apresentam a dose de 3 μg/μL como a única dose capaz 

de proteger 100 % dos animais. A microinjeção i.c.v. de 2 e 3 μg/μL de erisotrina antes da 

administração de bicuculina inibiu as convulsões em 20 e 100% dos animais, respectivamente, 

enquanto as porcentagens dos animais nos ensaios de PTZ foram 40 e 100% nas mesmas doses. 

A administração de 2 e 3 μg/μL de erisotrina antes do NMDA inibiu as convulsões em 60 e 

100% dos animais, respectivamente, enquanto a dose de 1 μg/μL não inibiu o aparecimento de 
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convulsões induzidas por NMDA, como também observado nos testes de bicuculina e PTZ. As 

crises induzidas pelo ácido caínico foram bloqueadas pela erisotrina em doses menores que 1 

μg/μL. Nos ensaios com o pré-tratamento de animais com 0,25 e 0,5 μg/μL de erisotrina inibiu 

as convulsões em 40 e 100% dos animais, respectivamente. A dose de 0,125 μg/μL não inibiu 

as convulsões induzidas pelo ácido caínico. A atividade anticonvulsivante da erisotrina foi 

dose-dependente em todos os experimentos (Rosa et al., 2012). 

Caso o bloqueio das crises não fosse observado, as latências médias de início das 

convulsões foram analisadas. A erisotrina na dose de 2 μg/μL aumentou as latências médias das 

convulsões induzidas pela bicuculina e NMDA. As latências para as crises induzidas por PTZ 

foram aumentadas cerca de 3 vezes com a administração de doses menores de erisotrina (1 e 2 

μg/μL) quando comparadas com animais injetados com solução salina. Apesar da forte proteção 

contra convulsões induzidas pelo ácido caínico mediada pela erisotrina, para animais não 

protegidos a administração de ácido caínico antes da erisotrina (0,125 e 0,25 μg/μL) diminuiu 

a latência para o início da convulsão quando em comparação com animais tratados com solução 

salina, indicando um efeito pró-convulsivante nas doses mais baixas utilizadas. Todos os 

animais que receberam diferentes doses de erisotrina foram protegidos da morte nos testes com 

bicuculina, NMDA, PTZ e ácido caínico (Rosa et al., 2012). 

Antes de cada teste de ansiedade, os animais foram aclimatados à sala experimental 

durante pelo menos 30 min antes da injecção de solução salina (i.c.v.), DZP (2 mg / kg; i.p.) ou 

erisotrina (0,5 a 3 μg/μl, i.c.v.). Após 10 min da injeção, os animais (n = 5–8 por grupo) foram 

colocados no labirinto em cruz elevado (LCE), onde puderam explorar livremente por 5 min. 

O teste foi filmado com uma câmera para posterior análise. Seguindo uma abordagem 

semelhante, outros grupos de animais foram colocados em uma caixa de acrílico dividida em 

um compartimento escuro e um claro, em que os animais podiam explorar livremente por 5 min 

(Rosa et al., 2012).  

Nos testes de campo aberto, a atividade global dos animais (n = 5-8 por grupo) foi 

analisada após microinjeções de erisotrina (0,5, 1,5 e 3,0 μg/μL) ou solução salina. Após o 

tratamento, os ratos foram colocados em uma arena circular (60 cm de diâmetro) divididos em 

oito quadrantes, onde puderam explorar livremente o aparelho por 5 min e o número de linhas 

que o animal cruzou, bem como o tempo gasto em comportamentos de erguimentos e de 

alisamento foi registrado. Os animais foram tratados com DZP (2 mg / kg; i.p.) como controle 

positivo (Rosa et al., 2012).  

Os efeitos de erisotrina nos ensaios de ansiedade foram avaliados com o teste do 

labirinto em cruz elevado (LCE) e o teste de escolha entre a câmara clara ou escura. No teste 
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LCE, os resultados mostraram que a administração de menores doses de erisotrina (0,5 μg/μL) 

e DZP aumentaram o número de entradas no braço aberto do labirinto quando comparado aos 

animais que receberam injeção de solução salina. O mesmo foi observado em maiores doses de 

erisotrina (3 μg/μL). Considerando o tempo gasto explorando os braços abertos, observou-se 

um efeito ansiolítico após a injeção sistêmica de DZP, mas não após a administração de 

erisotrina em qualquer uma das doses utilizadas. Nenhuma diferença estatística foi observada 

ao comparar o número de entradas nos braços fechados do LCE nos diferentes tratamentos. Os 

resultados obtidos no ensaio de transição claro-escuro apontaram para uma diferença entre 

tratamentos considerando o número de entradas ou o tempo gasto na câmara clara. Assim, os 

resultados mostraram que nenhuma das doses microinjetadas de erisotrina induziram diferenças 

estatisticamente relevantes nos parâmetros observados: número de linhas cruzadas; número de 

erguimento e número de ocorrência de comportamento de autolimpeza. Entretanto, uma ligeira 

diminuição das linhas cruzadas foi observada após a microinjeção de erisotrina nas doses 

utilizadas: cerca de 40 linhas para os grupos controle negativo e para os animais que receberam 

3 µg/µL de erisotrina; cerca de 30 linhas para os grupos tratados com 0,5 ou 1,5 µg/µL (Rosa 

et al., 2012). 

Não apenas os alcaloides de Erythrina parecem ser as substâncias responsáveis pelo 

efeito anticonvulsivante, entre eles a erisotrina. Mas há também flavonoides bioativos, como a 

abissinona V-4’ éter metílico. Segundo Talla et al. (2015), o flavonoide prenilado abissinona 

V-4’ éter metílico (YG4) isolado de cascas e raízes de E. droogmansiana é uma das substâncias 

responsáveis pela ação anticonvulsivante, a qual a medicina tradicional de Camarões atribui à 

espécie. A ação sedativa também foi avaliada considerando o seu uso popular para tratar 

insônia. Raízes e cascas de E. drogmansiana foram extraídas com acetato de etila e metanol. O 

extrato bruto foi submetido a cromatografia em coluna, permitindo o isolamento da abissinona 

V-4’ éter metílico e outras substâncias (droogmascarpina, faseolidina, estigmasterol e β-

sitosterol). 

 

Figura 19. abissinona V-4’ éter metílico 
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Camundongos adultos machos suíços (2 meses de idade e 22 g) receberam doses de 

abissinona V-4’ éter metílico suspenso em solução aquosa com 0,5 % de DMSO ou água 

destilada por via oral. O efeito sedativo foi avaliado por meio do ensaio de potencialização do 

sono induzido por diazepam. Os camundongos foram divididos em grupos de 5 e receberam os 

seguintes tratamentos: no grupo I (controle negativo) os animais foram tratados com água 

destilada; os grupos II a V (grupos teste) foram tratados com doses (12,5, 25, 50 e 100 mg/kg, 

v.o.) de abissinona V-4’ éter metílico. Todos receberam uma dose por via intraperitoneal de 

diazepam (50 mg/kg) após 1 h do tratamento com o extrato ou água destilada. O tempo gasto 

entre a perda e a retomada do reflexo de autolimpeza foi contabilizado como o tempo de sono 

(Gráfico 22) (Talla et al., 2015). 

 

 

Gráfico 22. Efeito da abissinona no tempo de sono de camundongos. Doses de abissinona: 12, 25, 50 e 100 mg/kg 

(Adaptado de Talla et al., 2015). 

Para avaliar o potencial anticonvulsivante do extrato de E. drogmansiana, ensaios 

induzidos por PTZ, PIC e PILO foram realizados. No ensaio com PTZ, camundongos foram 

divididos em seis grupos, com 5 em cada. O grupo I (controle negativo) foi tratado com água 

destilada. Os grupos teste (II a V) foram tratados com doses (12,5, 25 e 50 e 100 mg/kg, v.o.) 

de abissinona V-4’ éter metílico. O grupo VI (controle positivo) recebeu uma dose i.p. de 0,1 

mg/kg de clonazepam. Convulsões tônico-clônicas foram induzidas em camundongos por 

injeção intraperitoneal de 70 mg/kg de PTZ, após 1 hora da administração dos tratamentos. 

Animais que não apresentaram crise convulsiva em 10 min de observação foram considerados 

protegidos. No ensaio com PIC, seis grupos com 5 camundongos em cada foram tratados como 

no ensaio com PTZ. Entretanto, o grupo controle positivo recebeu uma injeção intraperitoneal 

contendo 0,4 mg/kg de clonazepam. E convulsões tônico-clônicas foram induzidas por injeção 

intraperitoneal de PIC (7,5 mg/kg). Os animais foram observados por 15 min e os que não 
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tiveram convulsões foram considerados como protegidos. No ensaio com PILO, camundongos 

agrupados em 6 grupos de 7 em cada receberam tratamentos iguais ao ensaio PTZ e PIC, com 

exceção de que o grupo VI (controle positivo) recebeu DZP (0,3 mg/kg; i.p.). Uma dose de 1 

mg/kg de escopolamina foi administrada 15 min após a administração das respectivas doses de 

abissinona V-4’ éter metílico e 45 min antes da administração de PILO. As convulsões 

generalizadas foram induzidas por injeção intraperitoneal de 375 mg/kg de pilocarpina 1 h após 

o tratamento respectivo para cada grupo. Assim, além da observação de 15 min, os animais 

também foram observados por 24 h após a indução e os que não apresentaram convulsões ou 

não morreram no tempo estabelecido foram considerados protegidos. 

 

  

 

  

Gráfico 23. Efeito de doses (12,5, 25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) de abissinona no em testes de convulsão induzidas. 

clonaz: clonazepam (0,4 mg/kg, i.p.). DZP: diazepam (0,3 mg/kg, i.p.) (Adaptado de Talla et al., 2015). 

Os resultados dos ensaios de potencialização do sono induzido por diazepam revelou 

que abissinona V-4’ éter metílico não prolongou o tempo de sono dos camundongos. Entretanto, 

um promissor potencial anticonvulsivante foi observado para todos os três testes de convulsões 

CONTROLE 13 25 50 100 Clonaz

20

40

60

80

100

120

P
ro

te
çã

o
(%

)

PTZ

CONTROLE 13 25 50 100 Clonaz

20

40

60

80

100

120

P
ro

te
çã

o
(%

)

PIC

CONTROLE 13 25 50 100 DZP

20

40

60

80

100

120

P
ro

te
çã

o
 (

%
)

PILO

Proteção em 1 h
Proteção em 24 h

CONTROLE DZP50 10013 25

2

40

6

80

100

120

P
o

rc
en

ta
g
en

s 
d

e 
p

ro
te

çã
o

(%
)

PILO

A B 

C D 



69 

 

 

 

farmacologicamente induzidas. A dose de 100 mg/kg abissinona V-4’ éter metílico protegeu 

100 % dos camundongos contra as convulsões induzidas por PTZ. No ensaio com PIC, as doses 

de 25 e 100 mg/kg protegeram todos os animais das convulsões induzidas por PIC e, em doses 

de 12,5 e 50 mg/kg, o extrato protegeu 80% dos animais (Talla et al., 2015). 

O efeito protetor do extrato contra convulsões induzida por PILO no intervalo de tempo 

de 15 min foi observado. Em doses de 25 e 50 mg/kg, abissinona V-4’ éter metílico protegeu 

completamente os camundongos contra as convulsões, enquanto 80 % dos animais tratados com 

a dose de 12,5 ou 100 mg/kg foram protegidos. Na observação a longo prazo (24 h), as doses 

de 25 e 50 mg/kg, abissinona V-4’ éter metílico protegeram os animais após 1 h da 

administração de PILO e 24 h após a administração da dose de 50 mg/kg de abissinona V-4’ 

éter metílico, evidenciando uma ação mais prolongada que o fármaco anticonvulsivante 

referência, DZP. As demais doses (12,5 e 100 mg/kg) também protegeram os animais, porém 

com valores percentuais menores (Talla et al., 2015).  

Assim, o uso popular de Erythrina droogmansiana para tratar epilepsia pôde ser 

corroborada com o estudo de Talla et al. (2015), considerando a ação anticonvulsivante do 

flavonoide isolado. Contudo, o uso no tratamento de insônia não foi confirmado devido à 

ausência de efeito sedativo observado. 

A ação ansiolítica e sedativa/hipnótica dos diferentes extratos ou substâncias isoladas 

das cascas ou folhas de EVel, bem como das inflorescências de EVer, evidenciada nos artigos 

selecionados suportam o uso popular dos extratos dessas espécies para tais finalidades, além da 

finalidade tranquilizante (Onusic et al., 2003; Ribeiro et al., 2006; Flausino et al., 2007; Ozawa 

et al., 2008; Raupp et al., 2008; Rosa et al., 2012). A ação ansiolítica também foi observada 

para alcaloides isolados das inflorescências secas de E. suberosa (Serrano et al., 2011). A ação 

tranquilizante (inibição do comportamento agressivo) foi observada para as três frações 

enriquecidas com alcaloides de E. americana (Garin-Aguilar et al., 2000). A ação sedativa do 

EHA das cascas de EVer foi confirmada por Vasconcelos et al. (2007), em que a maior dose de 

EHA-EVer (400 mg/kg, v.o.) prolongou o sono induzido por pentobarbital.  

Um dos possíveis mecanismos de ação para a ação sedativa de EVel foi proposto por 

Ozawa et al. (2008), que observou um aumento de 33 % no tempo de sono NREM durante a 

primeira hora de sono dos camundongos tratados com hipaforina. A hipaforina é um alcaloide 

indólico derivado do amino ácido L-triptofano, o qual está situado na parte superior da cascata 

biosintética de neurotransmissores como a serotonina (5-HT) e a melatonina.  
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Figura 20. Estrutura química geral da hipaforina (A), do L-triptofano (B), da serotonina (C) e da melatonina (D). 

Apesar do mecanismo de ação ainda desconhecido para o efeito ansiolítico e sedativo, 

a similaridade das substâncias presentes nos extratos de espécies de Erythrina com o 

mecanismo de ação de benzodiazepínicos (agonistas de receptores GABAA) foi confirmado por 

estudos in vitro (Carvalho et al. 2009).  

Outra possibilidade seria a ação em receptores serotoninérgicos 5-HT1A e 5-HT2A. Pois, 

no estudo de Ribeiro et al. (2006), os ensaios em LTE evidenciaram o efeito ansiolítico apenas 

na tarefa de saída do braço fechado (esquiva inibitória), não alterando significativamente a 

tarefa de fuga do braço aberto (escape). A validação farmacológica do modelo experimental de 

LTE já mostrou que, além dos benzodiazepínicos, duas outras classes de ansiolíticos (buspirona 

– antagonista de receptores 5-HT1A e ritanserina – antagonista de receptores 5-HT2A) diminuem 

seletivamente a latência de esquiva inibitória. Assim, o EHA-EVel possivelmente pode conter 

substâncias capazes de interagir nesses receptores. 

O efeito ansiolítico seletivo observado com o tratamento crônico do EHA das cascas de 

EVel no estudo de Ribeiro et al. (2006) não foi observado por Onusic et al. (2003) com o EHA-

EVer, em que o efeito observado foi similar ao observado nos grupos de tratamento com 

imipramina (antidepressivo tricíclico) e fluoxetina (inibidor da recaptação de serotonina). 

Considerando que imipramina e fluoxetina são usados no tratamento de síndrome do pânico, 

Onusic et al. (2003) indicam a possibilidade terapêutica do EHA-Ver nesse tipo de distúrbio de 

ansiedade. Para Ribeiro et al. (2006), a diferença no perfil comportamental observada entre 

esses extratos EVel e EVer possivelmente seja devido à variação na composição química entre 

as partes vegetais dessas duas espécies de Erythrina. O fracionamento químico das cascas de 

EVel realizada por Ribeiro et al. (2006) demonstrou a presença do isoflavonoide faseolidina, o 

qual foi isolado em outras espécies de Erythrina, mas não em EVel. 

A 

B C 

D 
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Figura 21. Estrutura química geral da faseolidina, isoflavonoide isolado das cascas de EVel por Ribeiro et al. 

(2006). 

Em contraste com os resultados obtidos com a administração aguda do EHA-EVer, o 

aumento na latência de escape foi observado com o uso crônico de EHA-EVer no estudo de 

Onusic et al. (2003). Baixos valores de latência de escape no LTE ou em LCE indicam a 

ocorrência do comportamento relacionado ao transtorno do pânico. Assim, a ação panicolítica 

com o uso crônico de EHA-EVer foi sugerida. É possível que, após o tratamento crônico com 

os alcaloides ou com outras substâncias presente no EHA-EVer, alterem a neurotransmissão 

monoaminérgica, uma vez que, os fármacos capazes de produzir tal efeito são a imipramina e 

a fluoxetina. Considerando-se que tais fármacos são usados no tratamento de depressão, a 

comprovação de mudanças na neurotransmissão monoaminérgica embasaria o uso 

etnofarmacológico para depressão já descrito para a espécie.  

No estudo de Ribeiro et al. (2006) e de Onusic et al. (2003), o tratamento crônico com 

EHA-Ver demonstrou uma redução na atividade locomotora, mas sem alterações significativas 

no teste de nado forçado. Assim, perfil panicolítico de EVer, também sugerido por Onusic et 

al. (2003), parece independente de uma possível ação antidepressiva. 

A administração de doses (0,5, 1,5 e 3 µg/µL; i.c.v.) de erisotrina no estudo de Rosa et 

al. (2012) também não afetou a atividade locomotora no ensaio de campo aberto. A erisotrina 

apresentou um efeito ansiolítico leve no TCE, onde esse alcaloide aumentou o número de 

entradas nos braços abertos do labirinto. Flausino et al. (2007), também observaram efeitos 

ansiolíticos com os alcaloides (+)-eritravina e (+)-11α-hidroxi-eritravina, os quais alteraram a 

realização da tarefa de esquiva inibitória em camundongos submetidos ao LTE. Não houveram 

diferenças estatísticas no teste claro-escuro entre o grupo controle e os grupos de tratamento 

com erisotrina, resultado também observado por Flausino et al. (2007) para o alcaloide (+)-

alfa-hidroxi-erisotrina, o qual tem maior relação estrutural com a erisotrina do que (+)-

eritravina e (+)-11α-hidroxi-eritravina, todos já isolados das inflorescências de E. verna. 
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Assim como no estudo de Onusic et al. (2003), Flausino et al. (2007) demonstraram que 

o tratamento agudo por via oral com 200 mg/kg do EHA das inflorescências de EVer atenuou 

as respostas relacionadas à ansiedade no teste do LTE. Efeitos foram reportados por ambos os 

artigos com o tratamento crônico na faixa de doses (50-200 mg/kg) do EHA-EVer no teste de 

esquiva inibitória no LTE, bem como no TCE. Os resultados no experimento TCE foram 

similares na dose de 100 mg/kg do EHA-EVer. O aumento do número de transições entre a 

câmara clara e a escura e o tempo gasto na área iluminada indicam a ação ansiolítica.  

Os alcaloides isolados e identificados por Flausino et al. (2007), (+)-eritravina e (+)-11-

α-hidroxi-eritravina, foram sugeridos como os principais responsáveis por causar o efeito 

ansiolítico observado quando administrados em ratos submetidos ao teste do LCE e no TCE. 

Os mesmos alcaloides apresentaram ação anticonvulsivante no estudo de Faggion et al. (2011). 

Ansiedade e epilepsia podem ser explicadas basicamente por conceitos neurobiológicos 

similares, envolvendo alterações no equilíbrio de sistemas excitatório e inibitórios. Alguns 

fármacos ansiolíticos também agem como anticonvulsivantes, como os benzodiazepínicos. É 

importante notar que os alcaloides (+)-11-α-hidroxi-eritravina, (+)-eritravina e (+)-11-α-

hidroxi-erisotrina foram administrados por via oral e foram ativos, indicando a capacidade de 

permeação do trato gastrointestinal e da barreira hematoencefálica, as quais são características 

farmacocinéticas relevantes no desenvolvimento de novas terapias medicamentosas. 

Um mecanismo possivelmente relacionado aos efeitos comportamentais associados aos 

alcaloides (+)-11-α-hidroxi-erisotrina, (+)-eritravina e (+)-11-α-hidroxi-eritravina é a inibição 

de vias colinérgicas no SNC. No estudo de Setti-Perdigão et al. (2013), o efeito dos alcaloides 

em diferentes subtipos de receptores nicotínicos de acetilcolina foi investigado. A triagem foi 

realizada com a técnica de “patch-clamp” registrando-se as variações de voltagem da célula 

inteira na presença de um dos alcaloides junto com a acetilcolina em diferentes modelos 

celulares expressando diferentes subtipos de nAChR (α3, α7 e α4β2). Observou-se que, para 

todos os três subtipos, a inibição percentual exercida por (+)-11-α-hidroxi-erisotrina das 

correntes induzidas por ACh foi pequena. Mas, (+)-11-α-hidroxi-eritravina e (+)-eritravina 

exerceram uma inibição maior. Assim, os autores sugerem que esses dois últimos alcaloides 

podem ser os responsáveis pelos efeitos comportamentais de inibição do SNC, envolvendo 

principalmente o subtipo α4β2. Considerando que os receptores com a subunidade β2 

controlam, entre outros processos, a liberação de GABA, tais alcaloides podem exercer um 

efeito regulatório nessa via de inibição.  

Assim como no estudo de Ribeiro et al. (2006), no estudo de Raupp et al. (2008), o 

efeito ansiolítico do EE das cascas de EVel também foi observado no LCE, em doses que não 
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alteraram a atividade locomotora. O efeito antidepressivo também não foi observado no TNF 

nos grupos tratados de forma aguda ou crônica. O efeito amnésico do EE-EVel foi observado 

após experimentos agudos e crônicos com as menores doses, enquanto em maiores doses o 

efeito ansiolítico se destacou. Os diferentes efeitos observados com a variação nas doses 

também foram verificados por Dantas et al. (2004). 

No estudo de Serrano et al. 2011, o tratamento com os alcaloides de E. suberosa, 

erisodina e erisotrina por via oral, produziu efeitos ansiolíticos em camundongos expostos a 

dois testes de ansiedade amplamente utilizados LCE e TCE, sendo possivelmente os alcaloides 

responsáveis por essa propriedade terapêutica atribuída à espécie. No LCE, apenas a erisodina 

(10 mg/kg) aumentou a porcentagem de entradas no braço aberto e tendeu a aumentar a 

porcentagem de tempo do braço aberto. No TCE, enquanto a erisodina (10 mg/kg) aumentou 

tanto o tempo gasto no compartimento iluminado quanto o número de transições entre os 

compartimentos, a erisotrina (3 mg/kg) aumentou apenas o número de transições. No entanto, 

deve-se ressaltar que a menor dose de erisodina (3 mg/kg) e as duas doses de erisotrina (3 e 10 

mg) também tenderam a aumentar o tempo gasto no compartimento iluminado. Além disso, 

embora ambos os alcaloides tenham aumentado o número de transições entre os 

compartimentos, o que poderia ser interpretado como um efeito no comportamento locomotor, 

nem a erisodina nem a erisotrina alteraram significativamente esse parâmetro. 

A ação anticonvulsivante in vivo de alcaloides isolados de inflorescências de E. verna 

foi confirmada no estudo de Faggion et al. (2011) e Rosa et al. (2012). A mesma finalidade 

terapêutica foi observada para o extrato clorofórmico das cascas de E. variegata (Vaconcelos 

et al., 2007; Chinchawade et al., 2013). Mas não apenas os alcaloides de Erythrina possuem tal 

efeito, a ação anticonvulsivante de um flavonoide isolado das raízes e cascas de E. 

droogmansiana também foi demonstrado (Talla et al., 2015). 

No estudo de Faggion et al. (2011), os alcaloides (+)-eritravina e (+)-11-α-hidroxi-

eritravina - isolados do EHA das inflorescências de EVer, além de possuírem ação ansiolítica, 

apresentam ação anticonvulsivante em modelos de convulsão induzidas por agonistas 

glutamatérgicos (NMDA e ácido caínico) e por antagonistas gabaérgicos. O perfil 

anticonvulsivante para ambos os modelos foi similar, dificultando a elucidação das possíveis 

vias preferenciais de atuação desses alcaloides. Opostamente, no estudo de Vasconcelos et al. 

(2007), o EHA das cascas de EVer não mostrou atividade contra as convulsões induzidas por 

PTZ quando administrados por via oral em camundongos. 

No estudo de Rosa et al. (2012), o alcaloide erisotrina foi isolado do EHA das 

inflorescências de EVer. Em contraste com (+)-eritravina e (+)-11α-hidroxi-eritravina, a 
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erisotrina apresentou uma potente atividade anticonvulsivante mais notavelmente nos testes 

com convulsões induzidas pelo ácido caínico, em que a dose necessária para bloquear as 

convulsões em 100% dos animais foi 6 vezes menor que a dose necessária para bloquear 

convulsões em 100% dos animais tratados com outros indutores de convulsões (bicuculina, 

PTZ e NMDA), sugerindo uma ação predominante na neurotransmissão glutamatérgica, 

embora ações relevantes também tenham sido observadas para os testes com bicuculina e PTZ. 

Comparando o potencial anticonvulsivante dos alcaloides estudados por Faggion et al. 

(2011) e por Rosa et al. (2012), a erisotrina é muito mais potente do que (+)-eritravina e (+)-

11-α-hidroxi-eritravina  na proteção contra convulsões contra o ácido caínico. A ação da 

erisotrina contra convulsões induzidas por bicuculina e por NMDA parece ser um pouco menor 

do que as observadas para (+)-11-α-hidroxi-eritravina, mas equivalente no teste de PTZ, 

especialmente em doses mais altas. Enquanto a erisotrina promoveu uma proteção relevante 

contra as convulsões induzidas pelo NMDA, a (+)-eritravina falhou completamente na inibição 

das convulsões no mesmo teste. Entretanto, os dois alcalóides apresentaram resultados positivos 

semelhantes quando analisados em relação aos testes de bicuculina e PTZ, especialmente em 

doses mais altas.  

Assim como observado por Faggion et al. (2011) com a (+)-eritravina no teste com 

ácido caínico, no estudo de Rosa et al. (2012), a erisotrina diminuiu o tempo de latência para o 

aparecimento de convulsões, sugerindo uma ação pró-convulsivante, embora em todos os 

outros testes o alcaloide aumentou o tempo de latência para convulsões. Assim, os três 

alcalóides de Erythrina isolados do EHA das flores de E. verna têm estruturas químicas muito 

semelhantes, e ainda assim atividades anticonvulsivantes consideravelmente distintas. 

Rosa et al. (2012) sugerem que as particularidades estruturais podem causar as 

diferenças observadas na atividade biológica, em que os três alcalóides apresentam apenas 

alguns números e posições de grupos hidroxila e metila simples em torno do núcleo aromático 

de toda a molécula. 

Nos testes neuroquímicos realizados por Rosa et al. (2012), embora a erisotrina tenha 

apresentado ação prevalente contra convulsões induzidas pelo ácido caínico, nenhuma 

modificação nas vias neuronais de glutamato e nem de GABA foi observada na faixa de 

concentração testada (0,5; 1,5 e 3 µg/µL). Essa informação é relevante, uma vez que o 

glutamato e o GABA estão diretamente relacionados à epileptogênese, bem como à manutenção 

e à recorrência de convulsões. 

No estudo de Vasconcelos et al. (2007), o EHA das cascas de EVel (i.p. ou v.o) ou EVer 

(i.p.) não apresentaram um efeito protetor no modelo de convulsões induzidas por PTZ, 
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resultado não confirmado por Faggion et al. 2011 para alcaloides isolados do EHA-EVer. Por 

outro lado, no modelo induzido por estricnina, o EHA-EVel (v.o. ou i.p.) apresentou uma ação 

prolongadora da latência de convulsão e de morte em ambas as doses. Sabe-se que a estricnina 

antagoniza diretamente os reflexos inibitórios da glicina na medula espinhal. EVel e EVer 

podem causar uma supressão nas convulsões atuando positivamente nos mecanismos inibitórios 

da glicina. 

No estudo de Chinchawade et al. (2013), a dose de 500 mg/kg (v.o.) do extrato 

clorofórmico das cascas e raízes de E. variegata aumentou a latência de início de convulsões 

induzidas por PTZ e protegeu a ocorrência de convulsões em ratos. A proteção observada por 

Chinchawade et al. (2013) foi significativa (71,4 %). Opostamente, Nagaraja et al. (2012) 

observaram um aumento no tempo de início das convulsões e a ausente proteção contra a 

ocorrência das convulsões induzidas por PTZ, mas nas doses v.o. de 200 e 400 mg/kg do extrato 

clorofórmico das cascas. 

Abissinona V-4’ metil éter não apresentou efeito sedativo, mas notável atividade 

anticonvulsivante contra convulsões induzidas por PTZ, PIC ou PILO, no estudo de Talla et al. 

(2015). Alguns estudos mostram que PTZ reduz a neurotransmissão gabaérgica, provavelmente 

atuando como antagonista competitivo de receptores benzodiazepínicos. Fármacos que 

aumentam a neurotransmissão via receptor GABAA, como a DZP podem bloquear convulsões 

induzidas por PTZ. PIC é conhecida por ser um fármaco antagonista não competitivo de 

receptores GABAA, bloqueando canais de cloreto. O modelo de PILO pertence aos modelos de 

epilepsia, o qual aparentemente é altamente isomórfico com a doença humana, sendo 

amplamente usado por essa razão. A inibição da neurotransmissão gabaérgica tem sido relatada 

como uma forma de se promover e facilitar convulsões, enquanto o aumento da 

neurotransmissão gabaérgica é conhecido por inibir ou atenuar a ocorrência de convulsões. 

De acordo com a Tabela 21, a maioria dos estudos in vivo abordados na presente 

monografia administraram os extratos por via oral. Mas opostamente ao indicado nas duas 

primeira edições da Farmacopéia Brasileira, o farmacógeno usado foram as inflorescências. 

 

Tabela 21. Relação de espécies de Erythrina abordadas nos estudos in vivo e suas respectivas 

ações farmacológicas. 

Espécie Farmacógeno 

(substância isolada) 

Ação 

farmacológica 

Via de 

administração 

Dose Referência 

E. americana Mill. Sementes Tranquilizante e 

sedativo 

i.p. 3 mg/kg Garín-aguilar et 

al., 2000 
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E. droogmansiana 

De Wild. & 

T.Durand 

Raízes e cascas 

(abissinona V-4’ metil 

eter) 

Anticonvulsivante v.o. 12,5, 25, 50 e 100 

mg/kg 

Talla et al., 2015 

E. suberosa Roxb. Inflorescências secas 

(Erisodina e Erisotrina) 

Ansiolítica v.o. 3 e 10 mg/kg Serrano et al., 

2011 

E. variegata L. Cascas e raízes secas Anticonvulsivante v.o. 500 mg/kg Chinchawade et 

al., 2013 

E. variegata L. Cascas Anticonvulsivante 

e sedativa 

v.o. 200 e 400 mg/kg Nagaraja et al., 

2012 

E. velutina Will. Folhas secas Sedativa e 

antimnemônica 

i.p. 10, 100 e 300 mg/kg Dantas et al., 2004 

E. velutina Will. Sementes Sedativa i.p. 300 mg/kg Ozawa et al., 2008 

E. velutina Will. Cascas Ansiolítica e 

antimnemônica 

v.o. 50 e 100 mg/kg Raupp et al., 2008 

E. velutina Will. Cascas Ansiolítica v.o. 50, 100, 200 e 400 

mg/kg 

Ribeiro et al., 2006 

E. velutina Will. Cascas Anticonvulsivante 

e sedativa 

i.p. 200 e 400 mg/kg Vasconcelos et al., 

2007 

E. verna Vell. Inflorescências frescas 

[(+)-11-alfa-

hidroxieritravina (+)-

eritravina e (+)-11-alfa-

hidroxierisotrina] 

Ansiolítica v.o. 3 e 10 mg/kg Flausino et al., 

2007 

E. verna Vell. Inflorescências frescas Ansiolítica v.o. 50, 100 e 200 mg/kg Onusic et al., 2003 

E. verna Vell. inflorescências frescas 

(Erisotrina, (+)-11-a-

eritravina e (+)-

eritravina) 

Ansiolítica e 

anticonvulsivante 

i.c.v. 0,125 a 3 µg/µL Rosa et al., 2012 

E. verna Vell. Cascas Anticonvulsivante 

e sedativa 

i.p. 200 e 400 mg/kg Vasconcelos et al., 

2007 

E. verna Vell. Inflorescências [(+)-

eritravina e (+)-11-α-

hidroxieritravina] 

Anticonvulsivante i.c.v. 0,25 a 3 µg/µL Faggion et al., 

2011 
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5. CONCLUSÃO 

 

Dentre os estudos in vivo selecionados, o efeito ansiolítico e anticonvulsivante do EHA 

das inflorescências de E. verna e das cascas de E. velutina foi verificado com maior frequência, 

enquanto o uso visando a ação antidepressiva não foi confirmada. 

Os principais alcaloides isolados com ação anticonvulsivante e ansiolítica foram 

erisotrina, erisodina, (+)-eritravina, 11-α-hidroxi-eritravina e 11-α-hidroxi-erisotrina. Mesmo 

quando administrados por via oral, os alcaloides (+)-eritravina, 11-α-hidroxi-eritravina e 11-α-

hidroxi-erisotrina apresentaram ação ansiolítica. Considerando a similaridade dos efeitos 

farmacológicos dos extratos e dos alcaloides isolados das espécies de Erythrina com o dos 

benzodiazepínicos, um dos principais mecanismos de ação propostos para os alcaloides de 

Erytrhina envolve a potencialização das sinapses do ácido γ-aminobutírico (GABA). 

Em menor frequência, o efeito sedativo também foi verificado no EA de folhas de EVel 

por um estudo. O efeito anticonvulsivante do EC das cascas e das raízes de E. variegata foram 

observados em dois estudos. O efeito anticonvulsivante do flavonoide abissinona V-4’ éter 

metílico, isolado das cascas e raízes de E. droogmansiana, foi confirmado por um estudo, em 

que a ação sedativa desse flavonoide não foi verificada. O efeito hipnótico do alcaloide 

hipaforina foi verificado em um artigo, a partir das sementes de EVel. Porém, a hipaforina já 

foi isolada de outras espécies de Erythrina, e possivelmente está envolvida no efeito sedativo 

popularmente atribuído às espécies, como observado no EA-EVel. 

A partir das evidências científicas abordadas nesta monografia, percebe-se que o 

emprego de extratos de espécies de Erythrina com os fins terapêuticos focando nas 

propriedades anticonvulsivante, depressiva, ansiolítica e hipnótica, ainda carece de estudos 

farmacológicos mais consistentes, inclusive ensaios clínicos, em humanos, a fim de verificar a 

dosagem mais eficaz e segura, efeitos adversos, riscos de interação medicamentosa, entre 

outros. No entanto, os resultados dos estudos pré-clínicos em animais evidenciam o potencial 

farmacológico das espécies de Erythrina no SNC e pode direcionar os estudos futuros. 
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