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RESUMO 
 
Introdução: Os (PLS) são macromoléculas complexas que apresentam ampla 
distribuição na natureza. O isolamento de produtos naturais é um desafio a ser 
realizado pela comunidade científica, uma vez que o uso das espécies 
marinhas para fins terapêuticos é crescente. O presente trabalho tem por 
objetivo observar os efeitos antinoceptivos e anti-inflamatórios dos 
polissacarídeos sulfatados total (PST) da alga marinha verde C. prolifera em 
modelos clássicos de nocicepção e inflamação em camundongos, descritos na 
literatura. Metodologia: O estudo foi desenvolvido em julho de 2019, com a 
seleção e análise de artigos científicos publicados nos bancos de dados 
Pubmed e Scielo, foram selecionadas 13 publicações relevantes para o 
presente assunto. Resultados e Discussão: Os PLS apresentam eficácia 
analgésica e anti-inflamatória. Sua atividade antinociceptiva parece ser 
mediante ação periférica e central, além de agir na inflamação aguda, uma vez 
que demonstrou ser eficaz em inibir a migração de neutrófilos e formação de 
edema. Mesmo que não haja uma resposta justificável esses raros estudos, 
considerando que cada alga apresenta pelo menos um polissacarídeo 
sulfatado único para cada espécie e, dessa maneira, pode possuir 
desempenhos farmacológicos diferentes e/ou mais potente do que outros 
compostos, faz-se necessário a busca por novas informações acerca das 
possíveis propriedades apresentadas pela C. prolifera. Conclusões: Portanto, 
verifica-se a necessidade de pesquisas futuras para obtenção do conhecimento 
de polissacarídeos sulfatados totais a partir do tecido desidratado e triturado da 
alga C. prolifera com sua possível ação antinociceptiva e anti-inflamatória no 
tecido do camundongo, contribuindo assim para o conhecimento da flora 
marinha piauiense, seu potencial farmacológico, além de servir como base de 
estudo para o desenvolvimento de trabalhos posteriores.  
 
Palavras-chave -  Algas Marinhas; PLS; Antinociceptivo; Anti-inflamatório.  
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Introduction: (PLS) are complex macromolecules that are mass in nature. The 
isolation of natural products is a challenge to be applied by the scientific 
community, as the use of marine species for therapeutic purposes is increasing. 
The present work aims to observe the antiinflammatory and antiinflammatory 
effects of total sulfated polysaccharides (PST) of green algae C. prolifera in 
classical mouse nociception and inflammation models, reports in the literature. 
Methodology: The study was developed in July 2019, with the selection and 
analysis of scientific articles published in the Pubmed and Scielo databases, 13 
publications relevant to the present subject were selected. Results and 
Discussion: PLS have analgesic and anti-inflammatory efficacy. Its 
antinociceptive activity seems to be through peripheral and central action, 
besides acting on acute inflammation, since it has been shown to be effective in 
inhibiting neutrophil migration and edema formation. Even though there is no 
justifiable response from these rare studies, considering that each algae has at 
least one unique sulfated polysaccharide for each species and thus may have 
different and / or more potent pharmacological performances than other 
compounds, it is necessary to search for new information about the possible 
properties presented by C. prolifera. Conclusions: Therefore, there is a need 
for future research to obtain knowledge of total sulfated polysaccharides from 
dehydrated and crushed algae C. prolifera tissue with its possible 
antinociceptive and anti-inflammatory action in mouse tissue, thus contributing 
to the knowledge of Piaui marine flora, its pharmacological potential, besides 
serving as a base of study for the development of later works.  
Keywords - Seaweed; PLS; Antinociceptive; Anti-inflammatory. 
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INTRODUÇÃO:  
 
Desde séculos atrás os produtos naturais são uma ferramenta usada pelo 
homem como uma fonte segura e eficaz no tratamento contra diversas 
patologias (TIWARI, 2008). O interesse científico nos ramos das Ciências 
Farmacêuticas tem impulsionado à investigação e identificação de moléculas 
biologicamente ativas oriundas de produtos naturais. Já foram identificados 
compostos provenientes de diversas fontes, destacando-se os organismos 
aquáticos, com ampla aplicabilidade biotecnológica (SOUSA, 2010).  
 
Na grande maioria as composições químicas que fazem parte das espécies 
vegetais de uso medicinal ainda são desconhecida pela ciência, dados afirmam 
que cerca de 99% das plantas endêmicas usadas na medicina no Brasil ainda 
não têm seus princípios ativos totalmente identificados ou registrados, o que 
traz um grande potencial não só farmacológico mas também econômico a ser 
trabalhado, tornando assim incomensurável a avaliação destas para determinar 
suas atividades químicas (FÃO, et al, 2012). 
 
Segundo Newman e Cragg (2012) nas últimas décadas o campo de produtos 
naturais de uma forma ou de outra continuam a desempenhar um papel 
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importantíssimo na descoberta de novos fármacos ou no desenvolvimento de 
novas estruturas. Com isso, a alga C. prolifera, por conta de seu potencial 
farmacológico ainda pouco explorado para pesquisa a novo fármaco, instiga à 
busca de novas informações acerca de suas propriedades provenientes dos 
polissacarídeos sulfatados com possível atividade antinociceptiva e anti-
inflamatória no litoral piauiense (SRIVASTAVA et al., 2010). O presente 
trabalho tem por objetivo observar os efeitos antinoceptivos e anti-inflamatórios 
dos polissacarídeos sulfatados total (PST) da alga marinha verde Caulerpa 
prolifera em modelos clássicos de nocicepção e inflamação em camundongos, 
descritos na literatura. 
 
METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido em julho de 2019, com a seleção 
e análise de artigos científicos publicados nos bancos de dados Pubmed e 
Scielo, foram selecionadas 13 publicações relevantes para o presente assunto.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
  
A biodiversidade do Brasil é considerada uma fonte de substâncias 
biologicamente ativas e sua preservação é fundamental tanto pelo valor 
intrínseco dessa imensa riqueza biológica como pelo seu enorme potencial 
como fonte de novos fármacos (BARREIRO & BOLZANI, 2009). 
 
Os produtos naturais além de constituírem uma fonte importante de 
substâncias utilizadas diretamente como agentes medicinais, também 
fornecem modelos para modificações estruturais e otimização das 
propriedades farmacológicas, servindo de estímulo para enfrentar os desafios 
da química sintética de novos fármacos, portanto o isolamento e a 
determinação estrutural dessas substancias oriundas dos metabolitos 
secundários de produtos naturais, representa uma importância fundamental 
para a química medicinal e para P&D de novos fármacos (PRABHADEVI et al, 
2012; BRAZ FILHO, 2010). 
 
Os polissacarídeos sulfatados (PLS) são macromoléculas complexas que 
apresentam ampla distribuição na natureza. O ambiente marinho, 
principalmente nas regiões tropicais, apresenta uma diversidade de espécies 
comparáveis àquelas presentes em floras tropicais. O Brasil possui grande 
biodiversidade aquática e terrestre. No ambiente marinho as algas representam 
um dos maiores grupos em termos de biodiversidade. Do total de 32.000 
espécies conhecidas, pelo menos 820 táxons foram identificados ao longo da 
costa brasileira (MARINHO-SORIANO et al., 2011).  
 
Observou-se nas publicações obtidas para esta pesquisa que a ação 
antinoceptiva e anti-inflamatória de algas foi analisada através da padronização 
de diversos estudos da literatura científica em modelos de atividade peritonite 
de inflamação em camundongos, avaliando seus polissacarídeos totais e suas 
propriedades funcionais.  
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Efeito da Caulerpa mexicana em modelo de edema de orelha induzido por xilol 
em camundongos mostrou que quando aumentada a dose, leva a uma inibição 
da sua atividade anti-inflamatória no modelo de edema de orelha, podendo ser 
ocasionada por competição entre os compostos bioativos do extrato por 
receptores responsáveis pela inibição do edema, que quando aumentada a 
dose, um composto (ainda desconhecido) anula a ação anti-inflamatória do 
extrato, mesmo assim quando comparados com a dexametasona 
apresentaram resultados satisfatórios, comprovando a sua atividade anti-
inflamatória (BITTENCOURT, 2011). 
 
Os (PLS) apresentam eficácia analgésica e anti-inflamatória. Sua atividade 
antinociceptiva parece ser mediante ação periférica e central, além de agir na 
inflamação aguda, uma vez que demonstrou ser eficaz em inibir a migração de 
neutrófilos e formação de edema (COURA, 2011). 
 
De acordo com Gomes (2006) os (PLS) de C. feldmannii apresenta efeito 
edematogênico comprovado por dois parâmetros, sendo que essa atividade 
edematogênica, nos modelos experimentais de edema de pata, parece ser 
mediada em maior parte por citocinas e prostaglandinas. Os polissacarídeos 
sulfatados de C. feldmannii, quando administrados por via endovenosa, 
apresentam uma potente atividade antinociceptiva no modelo experimental de 
contorções abdominais induzidas por ácido acético. Os PLS administrados 
endovenosamente não apresentaram toxicidade aguda nas doses utilizadas. 
 
Costa e seus colaboradores (2010) extraíram (PLS) de as 11 algas tropicais 
que mostraram efeito anticoagulante, atividades antioxidante e antiproliferativa 
em diferentes níveis de atividade. Ficou claro que suas atividades biológicas 
eram dependentes às suas finas características estruturais.  
 
Verificou-se que no estado do Piauí, poucas algas tiveram seus 
polissacarídeos explorados para descoberta de polímeros com atividades 
biológicas, e o potencial farmacológico da C. prolifera ainda é pouco explorado, 
servindo como uma boa fonte de pesquisa e descoberta para novos fármacos.  
 
Mesmo que não haja uma resposta justificável esses raros estudos, 
considerando que cada alga apresenta pelo menos um polissacarídeo 
sulfatado único para cada espécie e, dessa maneira, pode possuir 
desempenhos farmacológicos diferentes e/ou mais potente do que outros 
compostos, faz-se necessário a busca por novas informações acerca das 
possíveis propriedades apresentadas pela Caulerpa prolifera. 
 
CONCLUSÕES:  
 
Portanto, verifica-se a necessidade de pesquisas futuras para obtenção do 
conhecimento de polissacarídeos sulfatados totais a partir do tecido 
desidratado e triturado da alga Caulerpa prolifera com sua possível ação 
antinociceptiva e anti-inflamatória no tecido do camundongo, contribuindo 
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assim para o conhecimento da flora marinha piauiense, seu potencial 
farmacológico, além de servir como base de estudo para o desenvolvimento de 
trabalhos posteriores.  
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