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1. INTRODUÇÃO  

Cyperus articulatus é uma planta nativa da Amazônia, conhecida como priprioca ou cheiro do 

Pará. Diversas propriedades farmacológicas foram descritas para essa planta, da analgesia e efeitos 

anticonvulsivos a efeitos antibacterianos. A toxicidade do óleo essencial de priprioca, entretanto, é 

desconhecida, O paulistinha Danio rerio apresenta características, tais como pequeno porte, facilidade 

de manejo e reprodução que o habilitam à utilização como modelo experimental para o 

desenvolvimento de novos fármacos. Existem evidências na literatura de que extratos provenientes 

do rizoma da priprioca Cyperus articulatus produzem ação anti-glutamatérgica e potencializam a 

neurotransmissão GABAérgica, sugerindo potencial efeito como ansiolítico. O presente plano busca 

testar o efeito de extratos padronizados de rizoma de priprioca em modelo comportamental de 

ansiedade no paulistinha Danio rerio. Trata-se de um primeiro passo para o estabelecimento de uma 

infraestrutura de pesquisa pré-clínica de desenvolvimento tecnológico na UNIFESSPA.  

Objetivo Geral Avaliar o potencial psicofarmacológico de extrato de Cyperus articulatus em 

indivíduos adultos de paulistinha (Danio rerio).   

 Objetivo Específico 1. Padronizar protocolo de distribuição vertical eliciada pela novidade 

como estratégia de screening de drogas psicoativas em paulistinhas adultos   

2. MATERIAS E MÉTODOS  

O óleo essencial utilizado foi cedido pelo Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Produtos Bioativos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em Santarém/PA, sendo 

obtido através de hidrodestilação em Clevenger (OE-HE). A concentração de cada óleo essencial foi 

reportada como 500 mg de rizomas secos e triturados para a produção de 1,5 ml de óleo essencial. O 

manejo dos animais seguiu as normativas do CONCEA, e os protocolos foram aprovados pelo CEUA 

da UEPA (Protocolo 06/18). Para definição da toxicidade aguda, foram utilizados 24 paulistinhas 

adultos da linhagem longfin, em uma modificação do protocolo OECD 423 (DOI:  
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10.1787/20745788). Foram realizados injeções intraperitoneais do extrato em 3 peixes por dose 

(5mg/kg, 50 mg/kg, 300 mg/kg, e 2.000 mg/kg), e observadas a letalidade 30 min, 4 hs, e 24 hs após 

a injeção. A DL50 era determinada se houvesse morte de 2 a 3 animais na dose; caso contrário, o 

experimento era repetido, para confirmar ausência de toxicidade. Na ausência de efeito tóxico, um 

novo grupo de 3 animais era injetado com a dose subsequente, e o procedimento era repetido.  

Preparação dos extratos. Os extratos utilizados serão preparados no Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Produtos Bioativos da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em 

Santarém/PA, através de hidrodestilação por arraste a vapor. A concentração de cada extrato será reportada 

como mg de material bruto inicialmente adicionado por ml. Amostragem e tamanho amostral. Animais 

alocados a um aquário de 40 L (2 animais/L; ), representando cada animal uma unidade experimental (n). 

Baseando-se em HAAS et al. (2012), 36 animais serão alocados aleatoriamente em 06 grupos (n = 6) definidos 

pela dose de extrato. A alocação aleatória será realizada pelo orientador, utilizando ferramenta de codificação 

é aleatorização Experimental Design Assistant, da NC3Rs (https://www.nc3rs.org.uk/experimental-design-

assistant-eda); assim, o experimentador estará cego para tratamento. Procedimentos. Os animais serão 

anestesiados em gelo (WILSON; BUNTE; CARTY, 2009), e, após indução de plano cirúrgico leve, serão 

injetados com doses de 0, 50, 150, 500, 1500, e 5000 mg/kg (BUM et al., 2001; HERRERA-CALDERON et 

al., 2017). 30 min após injeção, os animais serão transferidos para um aquário novo (15 cm largura x 25 cm 

comprimento x 20 cm altura) para o teste de distribuição vertical eliciada pela novidade. As seguintes variáveis 

serão analisadas:   

-Geotaxia (Duração): Tempo dispendido no terço inferior do aquário.   

-Locomoção (Frequência): Número de quadrantes de 10 cm2 cruzados durante a sessão.   

-Congelamento (Duração): Imobilidade na qual somente os opérculos e olhos se movem, com 

duração de pelo menos 5 s.  

 -Saltos (Frequência): Resposta de salto individual usando um movimento rápido da nadadeira caudal   

-Nado errático (Frequência): Movimentos em zigue-zague caracterizados por mudanças rápidas na  

aceleração linear e angular em sequências curtas  

 -Formação de bases (Duração): Porcentagem de tempo dispendido no quadrante do aquário com  

maior utilização.  

 As variáveis serão analisadas nos primeiros 3 minutos (neofobia inicial) e nos últimos 3 minutos 

(habituação) (WONG et al., 5 2010). Análise estatística. Os dados serão analisados através do ajuste a equações 

relativas ao modelo de Hill e ao modelo de splines cúbicos. O ajuste dessas curvas será comparado através dos 

critérios de informação de Akaike com correção para tamanhos de amostra finitos (AICc) (CAVANAUGH, 

1997)..  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Em todas as doses de óleo essencial testadas em Paulistinhas adultos não houve toxicidade após 30 

min, 4 horas, e 24 horas de injeção.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O óleo essencial de Priprioca obtido por hidrodestilação não apresenta toxicidade aguda em 

Paulistinhas adultos.  
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