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RESUMO 

 A doença inflamatória intestinal (DII) é uma patologia idiopática, crônica 

e recorrente que acomete o trato gastrointestinal (TG), e por convenção é 

representada por dois subtipos principais, a Retocolite Ulcerativa (RCU) e a 

Doença de Crohn (DC). As DII possuem uma etiologia multifatorial com causas 

ainda desconhecidas, e ganharam importância ao longo das ultimas décadas 

devido ao aumento significativo de suas incidências, principalmente nos países 

periféricos. O aumento da incidência justifica a necessidade de novos estudos 

para o entendimento de sua fisiopatologia, e sugestão de terapias mais 

efetivas, financeiramente mais acessíveis e com menos efeitos colaterais. O 

composto 5-(1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-4)-2H-tetrazola (LQFM 021), 

sintetizado no Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal da Faculdade 

de Farmácia na Universidade Federal de Goiás é um derivado piperazínico 

considerado um promissor candidato para o desenvolvimento de novos anti-

inflamatórios, uma vez que, essa classe de compostos químicos possuem um 

largo espectro de atividades biológicas já identificadas. Assim o objetivo do 

presente trabalho foi descrever os efeitos do LQFM 021 como atenuante no 

processo inflamatório intestinal. Para isso a colite experimental foi induzida com 

TNBS (Ácido 2,4,6-trinitrobenzenosulfônico) em etanol a 50%, os animais 

foram divididos em dois grupos controles e cinco grupos de tratamento com 

7,5; 15; 30; 60 e 120mg/kg/dia do LQFM 021. Os resultados obtidos nesse 

trabalho demonstraram que, as dosagens do composto LQFM 021 

apresentaram resultados positivos com relação aos parâmetros avaliados. Os 

intestinos do grupo de dosagem de 120 mg/kg apresentaram a menor extensão 

da lesão (2,50 ± 1,04), dano macroscópico (5 ± 1,51), peso/comprimento do 
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cólon (122,98 ± 9,63), assim como ouve uma redução na adesão a outros 

órgãos e diarreia em 71,42% e 85,71% dos animais respectivamente. Os testes 

histológicos corroboram com os dados macroscópicos, tendo em vista que, ao 

utilizar a dosagem de 120 mg/kg o tecido epitelial apresentou a melhor 

reorganização celular. Assim é possível concluir que o composto LQFM 021 

utilizado no presente estudo foi capaz de reduzir a gravidade e a extensão do 

dano agudo induzido pelo TNBS, podendo ser um potencial alvo terapêutico 

para doença inflamatória intestinal. 

 

Palavras-chaves: Retocolite ulcerativa, doença de crohn, inflamação, TNBS. 
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ABSTRACT 

 Inflammatory bowel disease (IBD) is an idiopathic, chronic and recurrent 

disease that affect the gastrointestinal tract (GT); by convention is represented 

by two major subtypes being ulcerative colitis (UC) and Crohn's Disease (CD). 

IBD has a multifactorial etiology with causes still unknown, and has gained 

importance over the last decades due to the significant increase in its incidence, 

mainly in underdeveloped countries The increase in incidence justifies the need 

for further studies to understand its physiopathology, as well as suggestion of 

more effective therapies, financially accessible and with fewer side effects. The 

compound 5- (1- (3-fluorophenyl) -1H-pyrazol-4) -2H-tetrazole (LQFM021), 

synthesized at the Laboratory of Pharmaceutical Chemistry of the Faculty of 

Pharmacy at the Federal University of Goiás is a piperazine derivative 

considered a promising candidate for the development of new anti-inflammatory 

drugs, since this class of chemical compounds have a broad spectrum of 

biological activities already identified. Thus, the aim of the present study was to 

describe the effects of LQFM021 on the inflammatory bowel process. For this, 

experimental colitis was induced with TNBS (2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic acid) 

in 50% ethanol, the animals were divided into two control groups and five 

treatment groups with 7,5; 15; 30; 60 and 120 mg/kg/day of LQFM 021. The 

results obtained in this study showed that the dosages of LQFM021 presented 

positive results in relation to the evaluated parameters. The intestines of the 

dose of 120 mg/kg presented the lowest extension of the lesion (2.50 ± 1.04), 

macroscopic damage (5 ± 1.51), colon weight/length (122.98 ± 9.63), and 

reduced adherence to other organs and diarrhea in 71.42% and 85.71%, 

respectively. The histological assays corroborate with the macroscopic 
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analyses, and the dose of 120 mg/kg the epithelial tissue presented the best 

cellular organization. It is possible to conclude that the LQFM021 compound 

used in the present study was able to reduce the severity and extent of TNBS-

induced acute damage and con potentidy be a therapeutic target for IBD. 

 

Key words: Ulcerative colitis, Crohn's disease, inflammation, TNBS. 
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1- INTRODUÇÃO 

1.1– Doença inflamatória intestinal 

 O termo Doença Inflamatória Intestinal (DII) aplica-se a doenças que 

acometem o trato gastrointestinal (TG), que por convenção são classificadas em 

dois subtipos principais: Retocolite Ulcerativa (RCU) e Doença de Crohn (DC), sendo 

caracterizadas como doenças que possuem um caráter inflamatório crônico e 

recorrente (NIU et al., 2015; MURAD, ABDALLAH, ALI, 2016; ALMEIDA et al., 2017; 

GREISH et al., 2017). Essas se diferenciam pelo sítio anatômico acometido, quadro 

evolutivo, características patológicas e respostas terapêuticas (ALMEIDA, et al., 

2013; ATHANASAKOS, et al., 2015). 

 A inflamação é uma reação de defesa natural do organismo frente a 

agressões de diferentes origens (químicas, físicas, biológicas, sendo essas internas 

e/ou externas). Porém, esse processo fisiopatológico, pode ocorrer em função de 

uma defesa imunológica inapropriada ou exacerbada como ocorre, por exemplo, na 

RCU e DC (CIDADE et al., 2016; FERRAZ, 2016). Nesse quadro, uma atividade 

excessiva do sistema imunológico pode ocasionar lesões e consequentemente as 

dores características, sendo responsável ainda pelos sintomas agudos, assim como 

pelo grau de cronicidade (KAYAMA, TAKEDA, 2012; COATES et al., 2013).  

 O intestino compreende a principal interface epitelial do corpo humano, além 

de possuir o maior número e diversidade de micro-organismo (FRUET et al., 2012; 

GÁLVEZ, 2014). Assim, é plausível que ele seja especialmente vulnerável à 

inflamação devido à grande colonização bacteriana em sua microbiota comensal, 

que normalmente, em um indivíduo adulto e saudável, apresenta entre 1012 a 1014 

micro-organismos, podendo chegar até 1000 espécies diferentes (DENIPOTE, 

TRINDADE, BURINI, 2010; OREL, TROP, 2014; PAIXÃO, CASTRO, 2016).  
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 As DII apresentam cursos clínicos prolongados, havendo períodos de 

exacerbação (crise ou recaída), recidiva (recorrência) e remissão (melhora) dos 

sintomas (SILVA B.C. et al., 2014; ALMEIDA JÚNIOR et al., 2017; CURRÒ, 

PUGLIESE, ARMUZZI, 2017). Isso acarreta em uma grande repercussão na 

qualidade de vida de seus portadores que, apesar de terem uma expectativa de vida 

normal, têm a qualidade de vida significativamente diminuída quando comparada 

com a população saudável (OLIVEIRA, EMERICK, SOARES, 2010; NIU et al., 2015; 

SALES-CAMPOS et al., 2015). 

 Entende-se aqui qualidade de vida, como o quadro de saúde física e mental 

apresentado pelo paciente, derivados dos efeitos da doença, como também dos 

resultados obtidos com o tratamento (COSTA et al., 2012; LOPES et al., 2017; 

VIVAN, SANTOS, DOS SANTOS, 2017). As respostas físicas e emocionais das 

pessoas à doença são muito variáveis. Algumas vezes se faz necessário que ocorra 

alterações no modo de vida dos pacientes, uma vez que esses se veem obrigados a 

mudar de hábitos diários pelo risco de recidiva e em decorrência dos sintomas 

apresentados no curso da doença (ROCCHI et al., 2012; VIVAN, SANTOS, DOS 

SANTOS, 2017). Estudos recentes comprovaram que pessoas com DII, apresentam 

maior probabilidade de desenvolver depressão (34,7%) e sofrer com ansiedade 

(66,4%) quando comparado com a população em geral e sem a patologia (MACER, 

PRADY, MIKOCKA-WALUS, 2017). 

 

1.2- Aspectos gerais da Doença Inflamatória Intestinal 

 O curso clínico das DII varia com o tempo de evolução e o local acometido, 

em geral ocorre uma grande correlação da gravidade do quadro clínico/sintomas 

com a extensão das lesões. Os principais sintomas clássicos incluem dor abdominal, 
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diarreia, hematoquezia (presença de sangue misturado com as fezes), náusea, 

vômito, perda de peso, anemia ou anorexia, assim como sintomas sistêmicos como 

mal-estar e febre (SILVA B.C. et al., 2014; FIALHO, et al., 2015; SALES-CAMPOS et 

al., 2015).  

 As DII, principalmente a RCU, estão relacionadas também ao 

desenvolvimento de câncer colorretal (CCR), e possuem alguns fatores de risco em 

comum, como tabagismo, sedentarismo e dieta. Pessoas diagnósticas com DII 

apresentam o risco de câncer colorretal 2 a 5 vezes maior que a população em 

geral. Pesquisas recentes confirmaram que a disbiose da microbiota intestinal 

associada a DII pode favorecer ou agravar o desenvolvimento do tumor (RICHARD 

et al., 2017).  

 Dentre os fatores típicos da DII que também corroboram para o aumento do 

risco neoplásico, estão a inflamação crônica, o tempo do processo infeccioso, e a 

extensão das áreas do intestino afetadas pela doença (TEIXEIRA, 2013; SILVA J. et 

al., 2014). Cerca de 25% de todas as neoplasias diagnosticadas estão relacionadas 

à processos infecciosos e inflamatórios. Além disso, o agravamento do quadro 

clínico do paciente pode levar à formação de pólipos, que são condições pré-

neoplásicas e estão presentes em até 90% dos casos de CCR (FRANCESCONE, 

HOU, GRIVENNIKOV, 2015; MENEZES et al., 2016). 

Embora a DC e a RCU tenham algumas manifestações em comum, há 

evidências que a patogênese seja distinta (WALLACE, SHARKEY, 2012; 

FRANCESCONE, HOU, GRIVENNIKOV, 2015). A principal diferença entre as DII 

está no grau de inflamação. Na RCU (Tabela 1), é uma reação inflamatória difusa e 

inespecífica, ou seja, superficial, atingindo a mucosa do intestino grosso (cólon e do 

reto) exclusivamente, e apresenta uma lesão de forma continua na área agredida, 
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sendo possível identificar de forma nítida e bem delimitada a área de transição entre 

o tecido acometido e tecido normal (ISKANDAR, CIORBA, 2012; WALLACE, 

SHARKEY, 2012; MURAD, ABDALLAH, ALI, 2016). Em casos crônicos, na 

microscopia é possível observar depleção de muco, edema de mucosa, infiltrado de 

linfócitos, eosinófilos, plasmócitos e macrófagos (FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015; 

MARANHÃO, VIEIRA, CAMPOS, 2015).   

 

Tabela 1: Diferenças entre Retocolite ulcerativa e Doença de Crohn 

Retocolite ulcerativa Doença de Crohn 

Doença restrita ao cólon e reto Acomete qualquer parte do trato 

gastrointestinal 

O sangramento retal macroscópico 

encontra-se sempre presente 

O sangramento retal macroscópico 

encontra-se ausente em 15 a 25% dos 

casos 

Distribuição contínua (parede intestinal é 

afetada simétrica e initerruptamente) 

Distribuição descontínua (parede 

intestinal é afetada assimetricamente)  

Não ocorrem fístulas Fístulas e abcessos são comuns 

Não ocorrem lesões perianais importantes As lesões perianais são importantes 

em 25-35% dos casos 

A inflamação é uniforme e difusa A aparência endoscópica com 

ulcerações separadas por segmento 

de mucosa com aparência normal 

A inflamação é confinada à mucosa, exceto 

nos casos graves. 

A inflamação e a formação de fissuras 

microscópicas se estendem 

transmuralmente 

 
Fonte: Adaptado de 
www.msdlatinamerica.com/profissionais_da_saude/manual_merck/secao_03/secao_
03_031.html 
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A DC pode acometer qualquer parte do TGI com um comprometimento 

descontinuo, ou seja, existem áreas de intestino normal e áreas doentes, onde a 

inflamação atravessa a mucosa e as quatro camadas da parede intestinal, podendo 

provocar também fistulas fora do intestino que vão acarretar outras complicações 

(ISKANDAR, CIORBA, 2012; BECHARA et al., 2015; MURAD, ABDALLAH, ALI, 

2016). Por se tratar de um processo transmural, na microscopia é possível observar 

agregados de linfócitos e macrófagos, formação de granulomas e fibrose na 

submucosa e no interior da camada muscular própria, e concomitantemente pode 

ocorrer um espessamento e rigidez da parede intestinal, com o estreitamento do 

lúmen durante a cicatrização das lesões inflamatórias (WALLACE, SHARKEY, 2012; 

MARANHÃO, VIEIRA, CAMPOS, 2015).   

Para um diagnóstico preciso é necessário analisar vários fatores, como o 

conjunto da história clínica, a realização de exames físicos que levem em 

consideração os relatos de sintomas do paciente, exames endoscópico 

(colonoscopia), radiológico (tomografia e ressonância magnética) e histológico 

(MAGRO et al., 2013; MULDER et al., 2014; SILVA et al., 2016; GREISH et al., 

2017). São feitos também exames laboratoriais complementares como hemograma, 

hemossedimentação, proteína C reativa (PCR), ferro e ferritina. Os resultados dos 

exames são importantes também para se avaliar a resposta à intervenção 

terapêutica e a atividade inflamatória (PLEVY et al., 2013; FRIEDMAN, BLUMBERG, 

2015; STEINWURZ, 2016).  

Apesar de se empregar vários métodos de diagnósticos, entre 5% e 15% dos 

pacientes com DII possuem um quadro clínico semelhante tanto para a DC como a 

RCU, o que torna o diagnóstico inconclusivo (KUNA, 2013). Estudos retrospectivos 

comprovaram que o diagnóstico pode ser confirmado utilizando de forma 
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complementar marcadores (Figura 1), como a pesquisa de anticorpos anti-

Saccharomyces cerevisiae (ASCA), que possui uma significativa prevalência em 

pacientes com DC (até 80%), e anticorpos perinuclear anti-citoplasma de neutrófilos 

(pANCA)  que são encontrados em 70% dos pacientes com RCU e de 5% a 10% 

dos pacientes com DC (ISKANDAR, CIORBA, 2012; FRIEDMAN, BLUMBERG, 

2015). Esses métodos podem ser usados como parâmetros importantes para 

distinguir DII de outros distúrbios grastrointestinais e diferenciar DC da RCU, porém, 

não são isoladamente capazes de fornecer um diagnóstico definitivo, por que não se 

tratam de marcadores específicos (KUNA, 2013; PLEVY et al., 2013; STEINWURZ, 

2016).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagnóstico complementar para Doença Inflamatória Intestinal. Fonte: 

Adaptado de: http://www.laboratoriogaspar.com.br/calprotectina-fecal 

 

Após o diagnóstico, a forma como o tratamento será conduzido dependerá da 

gravidade, da extensão e do local envolvido, assim como da resposta do paciente 
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diante do tratamento proposto e da evolução da sua doença, pois em alguns casos é 

necessário o aumento da dosagem das medicações ou um tratamento mais 

intensivo utilizando de técnicas cirúrgicas (SILVA B.C. et al., 2014; MARANHÃO, 

VIEIRA, CAMPOS, 2015). 

 

1.3- Manifestações extraintestinais da Doença Inflamatória Intestinal 

É possível ainda que o paciente acometido por DII manifeste sintomas 

extraintestinais que podem preceder, acompanhar ou suceder o curso da doença 

(FONSECA, FERREIRA, RODRIGUES, 2016). Esses se manifestam no 

comprometimento da pele, das articulações, dos olhos, do fígado e das vias biliares 

(Figura 2), o que pode ocorrer entre 25% a 46% dos pacientes diagnosticados 

(HOVDE, MOUM, 2012; ISKANDAR, TAKEDA, 2012; WALLACE, SHARKEY, 2012; 

FERRAZ, 2016).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Manifestações extraintestinais associadas à Doença Inflamatória Intestinal. 

Fonte: Adaptado de: WALLACE, SHARKEY, 2012. 
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O envolvimento articular é a manifestação extraintestinal mais comum em 

doentes com DII, e afeta aproximadamente 30% dos pacientes diagnosticados, tem 

natureza recorrente e os sintomas acompanham os surtos de atividade de doença 

intestinal. Assim, geralmente o tratamento da doença intestinal melhora o 

acometimento articular (GRINMAN, 2012). A artrite reumatoide (AR) é uma doença 

autoimune inflamatória sistêmica que tem como característica principal a presença 

de poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas articulações (PEREIRA et al., 

2012). Enquanto que a espondilite anquilosante (EA) possui caráter progressivo que 

afeta as articulações sacroilíacas e o esqueleto axial (GOUVEIA, ELMANN, 

MORALES, 2012) 

As manifestações cutâneas geralmente precedem o diagnóstico da DII. O 

eritema nodoso é caracterizado por nódulos inflamatórios subcutâneos dolorosos 

que acomete os membros inferiores, mas também pode aparecer em tronco e face. 

Seu aparecimento geralmente acompanha os surtos de DII, e melhora com o 

tratamento da doença intestinal. O pioderma gangrenoso, por sua vez, é uma 

condição mais grave e, muitas vezes, debilitante, sendo caracterizada por lesões 

que rapidamente evolui para úlcera crônica irregular dolorosa (GRINMAN, 2012). 

Como manifestação oftalmológica a uveíte é uma condição aguda dolorosa 

associada à turvação visual e à fotofobia que se não for tratada de forma adequada, 

pode levar à cegueira (GOUVEIA, ELMANN, MORALES, 2012). Com relação a 

manifestações hepatobiliares a colangite é caracterizada por inflamação, fibrose, e 

destruição progressiva dos ductos biliares, resultando no desenvolvimento de 

fibrose, cirrose e falência hepática (GRINMAN, 2012). 

A presença desses sintomas extraintestinais dificulta o diagnostico e retarda o 

inicio do tratamento medicamentoso e pode estar associada a uma maior extensão 



9 
 

da área de acometimento, gravidade do processo inflamatório ou a um pior 

prognóstico (ISKANDAR, CIORBA, 2012). A manifestação desses sintomas 

extraintestinais concomitante com o grau de atividade da doença pode resultar em 

um grande impacto na morbidade e mortalidade dos pacientes portadores da DII, 

assim como requerer tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos adequados (FONSECA, 

FERREIRA, RODRIGUES, 2016). 

 

1.4 – Epidemiologia da Doença Inflamatória Intestinal 

 Estima-se que a DC e a RCU já afetaram juntas um número aproximado de 

1,5 milhões de americanos e 2,2 milhões de europeus (ANANTHAKRISHNAN, 2015; 

FERRAZ, 2016). A taxa de prevalência das DII é de aproximadamente 100-200 

casos /100.000 habitantes na Europa e América do Norte (ISKANDAR, CIORBA, 

2012; ANANTHAKRISHNAN, 2015). Até então, a incidência era predominante em 

países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, mas estudos retrospectivos têm 

apresentado uma tendência de aumento na ocorrência dessa doença em escala 

mundial (Figura 3) (COSNES et al., 2011; MOLODECKY et al., 2012; 

ALEKSANDROVA, ROMERO-MOSQUERA, HERNANDEZ, 2017).   

 Esse aumento da incidência mundial tem sido associado a mudanças nos 

hábitos alimentares, sedentarismo, estresse, tabagismo e ao uso indiscriminado de 

antibióticos que podem resultar em perturbações da microbiota intestinal 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015). Outra forma de tentar explicar a manifestação 

crescente da doença em períodos diferentes ao redor do mundo é por meio da 

―hipótese da higiene‖. À medida que houve melhora nas condições de vida da 

população, relacionado à situação econômica, acesso a vacinas e adequações as 

condições sanitárias, as pessoas passaram a ter menos doenças parasitárias, tendo 
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em vista que essas são adquiridas através da transmissão fecal-oral e são 

decorrente justamente da ausência dos fatores acima citados (CUNHA, AMICHI, 

2014). Porém, crianças que foram menos expostas a agentes infecciosos na infância 

possuem um sistema imunológico menos preparado para lidar com exposições a 

antígenos quando se tornam adultos, o que o torna mais susceptíveis a DII 

(ESBERARD, 2012). 

 Porém, vale ressaltar que essa variação geográfica (Figura 3) também pode 

ser decorrente das diferenças nas ferramentas de diagnóstico, assim como do 

desenho do estudo, já que na grande maioria, são estudos retrospectivos e de base 

hospitalar (HOVDE, MOUM, 2012; ROCCHI et al., 2012). 

 

Figura 3: Mapa da incidência mundial da doença inflamatória intestinal.  Fonte: 

Adaptado de: COSNES et al., 2011. 

 

 Os dados epidemiológicos no Brasil não são conclusivos. Existem poucos 

estudos relacionados a esse aspecto e geralmente são feitos em regiões específicas 
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e descrevem apenas as características clinicas e a frequência de internação 

hospitalar, sem ter referências com relação à incidência e a prevalência dessas 

doenças em termos populacionais. Em um estudo feito na região centro-oeste de 

São Paulo, a taxa de incidência foi de 4,48 casos / 100.000 habitantes para RCU e 

3,50 casos /100.000 habitantes para DC, sendo essa taxa compatível com os dados 

estimados pela literatura internacional (VICTORIA, SASSAKI, NUNES, 2009).  

 Devido ao fato de não ser classificada como uma doença que requer 

notificação compulsória, no Brasil não há estudos recentes que apresentem dados 

estatísticos do país como um todo (SOUZA et al., 2011; MATOS et al., 2016). Essa 

escassez de informações pode ser decorrente de problemas nos sistemas de 

registro de dados, na subnotificação, assim como pela impossibilidade de acesso as 

informações fora do sistema público de saúde (OLIVEIRA et al., 2010). Além disso, 

existe também uma dificuldade no diagnóstico, e muitos dos prontuários médicos 

que registram altas taxas de diarreias, apresentam a etiologia como bacteriana ou 

parasitária, negligenciando os casos leves de DII, o que contribui para mascarar o 

aumento de sua incidência (SOUZA et al., 2011; FERRAZ, 2016; MATOS et al., 

2016).   

 Apesar da reduzida quantidade de dados sobre sua ocorrência, já se sabe 

que as DII se tornaram um grande problema de saúde pública, tendo em vista que 

atingem preferencialmente pessoas jovens e em idade reprodutiva (ROCCHI et al., 

2012; KUNA, 213). Embora possa ocorrer em qualquer fase da vida, as DII possuem 

uma distribuição bimodal, onde a faixa etária mais susceptível para manifestação 

está entre 20 e 30 anos, quando normalmente ocorre o primeiro e mais significativo 

pico da doença, com a possibilidade de um segundo pico entre a 50 e 60 anos 

(ROCCHI et al., 2012; KUNA, 2013; NIU,  et al., 2015; FERRAZ, 2016).  
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 Em geral a literatura aponta que não há diferença significativa na ocorrência 

das DII relacionada ao gênero, o que sugere que elas se manifestem igualmente 

entre homens e mulheres (HOVDE, MOUM, 2012; BECHARA et al., 2015). 

 

1.5- Etiologia da Doença Inflamatória Intestinal 

 As DII possuem uma etiologia multifatorial com causas ainda desconhecidas, 

o que demanda por novos estudos objetivando o entendimento da sua fisiopatologia, 

assim como o apontamento de terapias mais efetivas (ALMEIDA, et al., 2013; ORSI, 

SEITO, STASI, 2014). As hipóteses apresentadas até agora sugerem que a 

progressão do quadro inflamatório, bem como a suas manifestações e 

complicações, podem estar relacionados a fatores como a predisposição genética 

com polimorfismo de vários genes, a fatores ambientais como a dieta, estresse, 

tabagismo, uso indiscriminado de medicamentos como antibióticos, ou ainda a 

alterações no sistema imunológico e na microbiota intestinal, causando modificações 

na integridade da barreira da mucosa cólica (QUAGLIO, CASTILHO, STASI, 2015b; 

SALES-CAMPOS et al., 2015; COLARES et al., 2016; SILVA, JÚNIOR, 2016).  

 

1.5.1- Fatores genéticos 

A hipótese consensual estabelece que a predisposição genética tenha um 

papel preponderante para o desenvolvimento de DII. Pessoas que possuem 

parentes de primeiro grau diagnosticados possuem de 5% a 10% de probabilidade 

de desenvolverem os sintomas e geralmente apresentam similaridade do local 

anatômico e do tipo clínico da doença (ANANTHAKRISHNAN, 2015; FRIEDMAN, 

BLUMBERG, 2015; FERRAZ, 2016). Vale ressaltar que essa predisposição sozinha 

não é suficiente para dar início ao processo inflamatório. Concomitante a isso, outros 
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fatores, como os já citados nesse trabalho, criam uma maior susceptibilidade a 

essas doenças, que pode ser iniciada a partir de alterações na modulação da 

resposta imune (OLIVEIRA, EMERICK, SOARES, 2010; KELLERMAYER, 2012). 

Foram identificados 163 locus gênicos atribuídos as DII, sendo que 30 locus 

são específicos a DC e relacionados a imunidade inata, autofagia e fagocitose, e 23 

locus foram associados a RCU e referentes a barreiras imunitárias. Os demais 

representam o compartilhamento de bases genéticas entre a DC e RCU com 110 

locus semelhantes (ROCCHI et al., 2012; PLEVY et al., 2013; MARANHÃO, VIEIRA, 

CAMPOS, 2015).  

Análises genéticas em pacientes com DII identificaram mutações no gene 

NOD2/CARD15 (domínio 2 de oligomerização da ligação dos nucleotídeos), que é 

responsável pela codificação da proteína NOD2, que podem ser expressas em 

macrófagos, monócitos, granulócitos, células dendríticas e epiteliais. O NOD2 

desempenha um papel importante na imunidade inata contra bactérias patogênicas, 

sendo capaz de identificá-las por meio de peptidoglicanos de reconhecimento 

(WALLACE, SHARKEY, 2012).  De acordo com as pesquisas, a maioria dessas 

mutações estão relacionadas a susceptibilidade para o desenvolvimento da DC 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015).  

 

1.5.2- Fatores ambientais 

 Entre os fatores ambientais associados à ocorrência de sintomas, ou em 

casos de recidivas e agravamento do quadro clínico do paciente acometido pelas 

DII, o tabagismo, os hábitos alimentares inadequados, o uso prolongado de 

fármacos como os antibióticos que podem contribuir para uma disbiose e o estresse 
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psicológico são os mais comumente relatados (DANESE et al., 2004; SALES-

CAMPOS et al., 2015) (Figura 4). 

 

Figura 4: Fatores etiológicos associados à Doença Inflamatória Intestinal.  

 

 Dentre os fatores apresentados o que mais se sobressai é o tabagismo, que 

de acordo com pesquisas anteriores possui uma estreita relação com as DII. Porém, 

apesar de muito estudado ainda não foi possível determinar os mecanismos 

moleculares e celulares que modulam a relação entre o tabaco e o intestino 

(VERSCHUERE et al. 2012). Fato já esclarecido é o caráter paradoxal apresentado 

por esse fator, que pode propiciar o desenvolvimento da DC, ou em outras 

circunstâncias promover a aparente prevenção da RCU (FRIEDMAN, BLUMBERG, 

2015; SHEEHAN, MORAN, SHANAHAN, 2015).  

 Várias hipóteses já foram propostas com o intuito de explicar a associação 

entre o tabagismo e DII, porém nenhuma foi elucidada de forma convincente com 

relação ao efeito divergente para DC e RCU (ANANTHAKRISHNAN, 2015). Uma 
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das hipóteses está relacionada às alterações microbianas induzidas pelo tabagismo 

que juntamente com outras alterações biológicas podem interferir na homeostase da 

mucosa intestinal se tornando um fator de risco para a doença (SHEEHAN, MORAN, 

SHANAHAN, 2015). 

 Na DC a exposição ao tabaco é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento da doença, de acordo com os estudos, os efeitos danosos estão 

associados à dose-dependência diária e pode resultar em um prognóstico 

desfavorável para os pacientes que fumam em maior quantidade, já que fumantes 

ativos podem ter o dobro de recidivas quando comparados com não fumantes 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015; FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015). Para a RCU, 

acredita-se que o tabaco possa desenvolver um efeito protetor sobre a mucosa do 

intestino, que fica evidente quando a interrupção do hábito de fumar aumenta o risco 

de desenvolver a RCU (VERSCHUERE et al. 2012) 

Existem evidências que a microbiota intestinal, apesar de ser importante para 

o homeostasia do intestino, também corrobora para o desenvolvimento da DII 

(FRUET et al., 2012; KAYAMA,TAKEDA, 2012). A partir do momento em que ocorre 

a disbiose entre as bactérias potencialmente benéficas e as patogênicas, a mucosa 

de indivíduos susceptíveis pode ser alvo de uma cascata de reações que resultará 

na produção de uma grande variedade de mediadores inflamatórios, o que ira 

conduzir aos danos na mucosa intestinal, dando início ao processo inflamatório 

(OREL,TROP, 2014).  

 Estudos não são totalmente conclusivos com relação ao impacto que o 

estresse psicológico pode ter para modular a expressão das DII. Mesmo não sendo 

considerado como um fator preponderante para iniciar o processo inflamatório, é 

consensual que, de alguma forma ele pode contribuir para exacerbar o quadro 



16 
 

clínico de um paciente (FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015). A literatura aponta que 

pessoas que passam por estresse psicossocial agudo e crônico e já tenham a DII 

estabelecida, apresentaram uma maior susceptibilidade a ter períodos de 

exacerbação, ou podem ter o curso clínico da doença agravado, porém isso não 

significa, necessariamente, que esse estresse seja a causa da doença 

(ANANTHAKRISHNAN, 2015; MACER, PRADY, MIKOCKA-WALUS, 2017). 

  Pesquisas comprovaram que há uma estreita relação entre padrões de dietas, 

bactérias intestinais e a resposta inflamatória. Essa afirmação se sustenta, pois, a 

composição dietética influencia em 57% a modulação e variação da microbiota 

intestinal (MORAES et al., 2014). A dieta ocidental, normalmente caracterizada pelo 

excesso de sal, gorduras saturadas e açúcar refinado e poucas fibras alimentares, 

comumente apresenta deficiência de micro e macro nutrientes, aumenta a 

susceptibilidade a infecção e o risco de doenças inflamatórias como DII 

(ALEKSANDROVA, ROMERO-MOSQUEIRA, HERNANDEZ, 2017). É importante 

ressaltar também a necessidade de um cuidado nutricional após o diagnóstico da 

DII, tendo em vista que a perda de peso é recorrente e juntamente com o processo 

inflamatório podem se estabelecer casos de desnutrição, anorexia ou má absorção 

de nutrientes, devido às perdas gastrointestinais (FERNANDES, et al., 2014; 

MULDER et al., 2014).  

 Estudos indicam que entre 70% e 80% dos pacientes perdem peso durante o 

curso da doença, principalmente aqueles que se encontram hospitalizados, 

resultando em algum grau de comprometimento nutricional (SANTOS et al., 2015; 

GALLINGER et al., 2017). Isso pode retardar a diminuição dos sintomas e a 

recuperação em casos cirúrgicos. Além disso, uma indicação nutricional adequada 
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pode diminuir a necessidade de uma intervenção cirúrgica, assim como as 

complicações pós-operatórias (FERNANDES, et al., 2014).  

 

1.5.3- A resposta imune na Doença Inflamatória Intestinal 

Na patogenia da DII distúrbios na imunidade inata, que corresponde a defesa 

inicial contra os micro-organismos, podem resultar em um aumento da 

permeabilidade da mucosa intestinal. A partir do momento em que a barreira epitelial 

está danificada é possível que antígenos e células inflamatórias tenham acesso a 

células apresentadoras de antígenos (APC), como as células dendríticas, dando 

início a cascata inflamatória com a presença de citocinas, como as interleucinas IL-

12 IL-18, induzindo a diferenciação das células T (Figura 5) (WALLACE, SHARKEY, 

2012; ALMEIDA et al., 2013; LARMONIER et al., 2015).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Patogenia da doença inflamatória intestinal. Fonte: GALVEZ, 2014. 
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 Na RCU o processo inflamatório é mediado por linfócitos auxiliares T2 (Th2), 

enquanto que na DC as reações são mediadas por linfócitos Th1 tendo como perfil 

de citocinas as interleucinas IL-12, IL- 23, o interferon-γ, o fator de necrose tumoral α 

(TNF-α). Este último é um importante mediador inflamatório, e prevalece na região 

que se instalou a patologia, sendo assim um dos alvos da terapêutica para DII 

(TEIXEIRA, 2013; LARMONIER et al., 2015; FERRAZ, 2016). Recentemente esse 

paradigma Th1/Th2 foi revisado, o que permitiu a identificação das células pró-

inflamatórias Th17, que podem ser importantes na patologia de ambas as doenças e 

que possui como marcador de superfície os receptores IL-23 e produz as citocinas 

IL-17, IL-21, IL-22 e IL-26 (WALLACE et al., 2012; TEIXEIRA, 2013). 

 Em decorrência da resposta inflamatória, há o recrutamento de inúmeras 

células (linfócitos, macrófagos, neutrófilos) que estarão presentes na mucosa 

intestinal (NIU et al., 2015), assim como uma elevada quantidade de enzimas de via 

oxidativa, espécies reativas de oxigênio (ERO), e espécies reativas de nitrogênio 

(ERN) (COLARES et al., 2016; FERRAZ, 2016). Os radicais livres são os principais 

mecanismos de dano oxidativo no DNA, e quando os mecanismos anti-inflamatórios 

não são capazes de apresentar uma resposta adequada às células epiteliais, estas 

ficam sujeitas ao stress oxidativo, o qual juntamente com a produção excessiva de 

ERO e ERN, irá desempenhar um papel crucial para o dano tecidual e genômico, 

sendo detectado na mucosa inflamada de pacientes com DII (TEIXEIRA, 2013; 

SILVA et al., 2014; NIU et al., 2015).  

 

1.6- Terapêutica disponível para Doença Inflamatória Intestinal 

 Como não se sabe qual é o principal fator que desencadeia a DII, ainda não 

foi possível identificar a sua cura, tornando o seu tratamento paliativo. Dessa forma, 
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o uso de terapias biológicas, medicamentos anti-inflamatórios e supressores 

imunológicos podem propiciar a remissão e o controle do processo inflamatório com 

a melhora do quadro clínico do paciente, no entanto, o mesmo permanece sujeito a 

novas crises no futuro (MCLEAN, CROSS, 2014). 

 Como não existem apenas sintomas específicos, os tratamentos buscam 

diminuir o quadro inflamatório exacerbado. Porém, a resposta do paciente frente a 

uma medicação proposta pode ser limitada e imprevisível, não sendo possível 

assegurar o mesmo efeito para todos os casos (WALLACE, SHARKEY, 2012). Os 

objetivos dos tratamentos farmacológicos para DII foram durante muito tempo a 

remissão de sintomas e consequentemente a melhora da qualidade de vida do 

paciente (HOVDE, MOUM, 2012).  Porém, com o passar dos anos ficou evidente a 

necessidade de novas pesquisas voltadas ao desenvolvimento de fármacos que 

fossem mais eficazes na redução do processo inflamatório. Esses deveriam buscar 

alterar o curso da doença através da obtenção de uma remissão significativa, assim 

como tratar as possíveis complicações que possam ocorrer, como, por exemplo, a 

exacerbação dos sintomas e manifestações extraintestinais (OLIVEIRA, EMERICK, 

2010; ORSI, SEITO, STASI, 2014; RENNA, COTTONE, ORLANDO, 2014). 

 A escolha da terapia medicamentosa deve ser calcada nos resultados dos 

exames que possibilitaram o diagnóstico, assim como no estado clínico do paciente 

e principalmente em fatores como frequência de recidiva, na extensão e gravidade 

da doença e na presença ou não de sintomas extraintestinais. É evidente a 

necessidade de uma conduta terapêutica individualizada de acordo com a resposta 

sintomática e a tolerância ao tratamento, pautada na localização da doença e grau 

de acometimento, pois cada paciente poderá apresentar sintomas com intensidades 

diferentes (SALES-CAMPOS et al., 2015; FERRAZ, 2016). 
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 Os tratamentos farmacológicos atualmente disponíveis incluem 

aminossalicilatos e seus derivados, glicocorticoides, imunossupressores, terapias 

biológicas e antibióticos (FRUET et al., 2012; WALLACE, SHARKEY, 2012). 

Paradoxalmente, a maioria desses tratamentos está associado a graves efeitos 

colaterais, principalmente após o uso prolongado, apresentam elevado custo 

financeiro e muitas vezes não são eficazes em todos os aspectos necessários 

(FRUET et al., 2012; ALVES et al., 2017; ALMEIDA JÚNIOR et al., 2017).  

Como exemplo, temos os glicocorticoides, os quais apesar de serem 

indicados em casos com exacerbações moderadas a graves, não serão apropriados 

para uso prolongado devido aos efeitos adversos já observados. Já os 

imunossupressores, como a azatioprina, podem demorar semanas para atingir o 

efeito terapêutico esperado e serão indicados para tratamento de longa duração, 

porém, é inadequado para casos agudos (WALLACE, SHARKEY, 2012). 

 Os aminossalicilatos, que são bem tolerados para a maioria dos pacientes, 

são direcionados para o tratamento de primeira linha em casos de DII leve a 

moderada (FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015; SALES-CAMPOS et al., 2015). Dentre 

esses está a mesalazina (ácido 5-aminossalicílico ou 5-ASA), que age bloqueando a 

produção de prostaglandinas e leucotrienos (OLIVEIRA, EMERICK, SOARES, 2010; 

MOURA et al., 2016). O 5-ASA possui uma ponte azo que une os componentes sulfa 

ao 5-ASA e será quebrada por bactérias do intestino grosso, onde só então, o 

fármaco poderá ser absorvido (HELIEH, CHEN, VILLIERS, 2013; FRIEDMAN, 

BLUMBERG, 2015). Para preservar seu efeito terapêutico sem causar efeitos 

adversos está disponível para o uso medicinal compostos de 5-ASA de segunda 

geração, que são classificados como pró-fármacos e compostos revestidos. Como 

característica esses fármacos possuem liberação retardada (é liberada ao longo de 
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todo o intestino delgado e cólon) ou revestimento sensível ao pH (liberada no íleo 

terminal e intestino grosso), o que permite uma melhor distribuição do fármaco 

próximo ao seu local de ação (WALLACE, SHARKEY, 2012). 

O 5-ASA é muito eficaz para pacientes com colite leve a moderada com 

resultado satisfatório entre 60% e 80% dos pacientes, assim como na profilaxia das 

recidivas quando o paciente já está em remissão (WALLACE, SHARKEY, 2012; 

GONZÁLEZ et al., 2013). Porém, em casos de DC, a sua eficácia é menos incisiva o 

que torna o seu uso controverso mesmo em pacientes em remissão clínica 

(WALLACE, SHARKEY, 2012; FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015).  

 Os glicocorticoides possuem efeito considerado satisfatório na resposta 

inflamatória, porém, são usados apenas em casos moderados a graves de DII 

devido aos efeitos adversos graves e irreversíveis como osteoporose, síndrome 

metabólica e doenças cardiovasculares, que limita a duração do tratamento e as 

doses utilizadas (FRUET et al., 2012; FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015; SALES-

CAMPOS et al., 2015). Na maioria dos casos são ineficazes para a terapia de 

manutenção da remissão tanto na RCU como para DC, assim, a posologia deve ser 

diminuída progressivamente logo após a remissão clínica (FRIEDMAN, BLUMBERG, 

2015). Podem ser usados por via oral, via intravenosa (em casos mais graves), ação 

tópica ou enemas, variando de acordo com a área atingida, com a necessidade 

clínica do paciente, com o local de ação do fármaco e com a avaliação dos riscos e 

benefícios de seu uso em cada paciente (WALLACE, SHARKEY, 2012). 

 Quando as terapias anteriores são ineficientes, existe a possibilidade do uso 

de agentes imunossupressores, o que ocorre com aproximadamente 20% dos casos 

de DII (OLIVEIRA, EMERICK, SOARES, 2010). Essas terapias foram adaptadas de 

outros tratamentos, como por exemplo, do câncer e transplantes de órgãos e, 
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portanto requerem uma avaliação cuidadosa da necessidade de uso, pois o seu 

mecanismo de ação específico para DII ainda permanece desconhecido. É 

importante ressaltar que durante o uso de imunossupressores é necessário o 

monitoramento do paciente com relação a parâmetros hematológico e hepático, 

devido ao risco de infecções oportunistas e os efeitos adversos que podem ocorrer 

em qualquer parte do tratamento e afetar até 10% dos pacientes, dentre esses estão 

incluídos náuseas, vômitos, febre e erupções cutâneas (WALLACE, SHARKEY, 

2012). Vale lembrar que esses efeitos dependerão da dose e podem chegar à 

supressão de medula óssea (OLIVEIRA, EMERICK, SOARES, 2010; FRIEDMAN, 

BLUMBERG, 2015).  

Dentre os imunossupressores mais recomendados para o tratamento de DII 

estão os derivados citotóxicos da Tiopurina, sendo o 6-Mercaptopurina (6-MP) e a 

Azatioprina indicados para pacientes graves ou resistentes aos esteroides, são bem 

tolerados pelos pacientes, porém de 3% a 4% deles apresentam pancreatite nas 

primeiras semanas de tratamento, sendo reversível com a suspensão do fármaco 

(FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015; SALES-CAMPOS et al., 2015). 

Há também o Metotrexano que tem como mecanismo de ação inibir a 

diidrofolato redutase, sendo eficaz na indução e manutenção das remissões na DC, 

porém o seu uso para RCU ainda não está bem definido. E a ciclosporina (CSA), 

que é um peptídio lipofílico inibidor do sistema imune inato e tumoral e bloqueia a 

produção de IL-2 pelos linfócitos T. Assim, é um fármaco utilizado em condições 

específicas devido aos efeitos adversos, sendo eficaz para pacientes com RCU 

grave que não respondem satisfatoriamente ao tratamento com glicocorticoide, 

porém, não é eficaz ao tratamento oral para DC devido a sua limitada absorção 

intestinal (FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015). 
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 Na terapia biológica é utilizado o Infliximabe®, que é um anticorpo monoclonal 

IgG quimérico que se liga e neutraliza o TNF- , uma das principais citocinas 

capazes de mediar a resposta imune Th1 que é característica da DC (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014; FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015). A diminuição dos níveis de 

TNF-  atrapalha a ativação de células T e isso contribui para que o Infliximabe® seja 

eficaz em pacientes com DC, tanto para reduzir exacerbações, quanto para manter a 

remissão e evitar recidivas (ANTÔNIO et al., 2015). Assim, ele é indicado para 

pacientes que tenham respondido inadequadamente a terapia convencional, ou que 

tenha contraindicações médicas a tais terapias (SALES-CAMPOS et al., 2015; 

AMINI KADIJANI et al., 2017). Porém o seu uso em longo prazo pode resultar em 

reações de hipersensibilidade ou falta de resposta (WATANABE et al., 2014; 

SALES-CAMPOS et al., 2015). 

 Outro fármaco utilizado na terapia biológica é o Adalimumabe® que é um 

anticorpo monoclonal IgG humano recombinante que se liga com grande afinidade 

ao TNF- , sendo capaz de induzir apoptose em varias células, tendo destaque a sua 

eficácia na remissão em pacientes com DC (WALLACE, SHARKEY, 2012; 

WATANABE et al., 2014).  

 O uso de antibióticos tem sido empregado como coadjuvante a outros 

fármacos para DII, assim como no tratamento de possíveis complicações que 

possam ocorrer como abscessos, tumores inflamatórios, fístulas, proliferação 

bacteriana excessiva e na profilaxia das recidivas na DC, para os pacientes que já 

apresentaram uma resposta satisfatória associada ao seu uso. Dentre esses os mais 

comumente utilizados estão o Metronidazol, Ciprofloxacino e a Claritromicina 

(WALLACE, SHARKEY, 2012; FRIEDMAN, BLUMBERG, 2015). O que pode ser 

considerado como justificativa para o uso de antibióticos como terapia complementar 
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é a etiologia multifatorial da doença, assim a terapia antimicrobiana exclusiva pode 

não ser suficiente em casos de inflamação exacerbada (SALES-CAMPOS et al., 

2015; SHEEHAN, MORAN, SHANAHAN, 2015). 

 É possível ainda que seja necessário o uso de outros fármacos como os 

analgésicos, anticolinérgicos e antidiarreicos como terapia complementar ao 

tratamento, o que resultaria em benefícios ao paciente, impactando na sua 

qualidade de vida diante da diminuição de sintomas da doença (COATES et al., 

2013). Vale ressaltar a importância de se ter uma indicação terapêutica 

individualizada e de acordo com a necessidade de cada paciente (SALES-CAMPOS 

et al., 2015). 

 

1.7- Novas estratégias no tratamento da Doença Inflamatória Intestinal 

A insatisfação com tratamentos convencionais disponíveis atualmente 

propiciou o estudo de terapias que incluem anticorpos monoclonais contra a IL-12, 

IL-23, mas que permanecem em fase de desenvolvimento, assim como o uso de 

alternativas complementares a abordagem medicinal (FRIEDMAN, BLUMBERG, 

2015).  Dentre essas se encontram os antígenos dietéticos que possuem como 

atividade biológica o estímulo da resposta inume da mucosa como, por exemplo, as 

fibras, probióticos e prebióticos que são bem tolerados e utilizados em 49% dos 

casos de DII (FRUET et al., 2012).  

 É plausível afirmar que a terapia nutricional com probióticos ou prebióticos 

tem o intuito de proporcionar a regeneração da microbiota intestinal, além de ter um 

efeito terapêutico através da alteração de suas propriedades metabólicas 

(DENIPOTE, TRINDADE, BURINI, 2010). Para DII está terapia tem sido estudada 

como uma possível forma de contribuir no tratamento medicamentoso, já que lhe é 
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atribuída a propriedade de manipular seletivamente a microbiota intestinal, 

favorecendo a recuperação da permeabilidade local, sendo esta uma opção 

terapêutica atrativa com poucos efeitos colaterais (OREL, TROP, 2014; SANTOS et 

al., 2015; ALESANDROVA, ROMERO-MOSQUEIRA, HERNANDEZ, 2017).  

 Os probióticos são micro-organismos vivos capazes de suprimir algumas 

cepas bacterianas e a produção de citocinas como o TNF-α, promovendo tanto o 

desenvolvimento da atividade imunoestimulante como propriedades anti-

inflamatórias (SANTOS et al., 2015).  É esperado que sua ação aumente a função 

da barreira intestinal e reduza a permeabilidade da mucosa a micro-organismos 

indesejados e outros antígenos, assim como já foi comprovada a sua eficiência na 

prevenção e diminuição da duração de quadros de diarreia aguda (SANTOS, 

VARAVALHO, 2011; SANTOS et al., 2015). Dentre as principais bactérias 

classificadas como probióticas estão as dos gêneros Lactobacillus, Bifidobacterium e 

em menor quantidade Enterococcus faecium (PAIXÃO, CASTRO, 2016). Os 

probióticos agem também restaurando a homeostase intestinal necessária em casos 

de disbiose, essa manipulação da microbiota tem sido considerada uma importante 

estratégia terapêutica em casos de DII (SALES-CAMPOS et al., 2015). Porém vale 

ressaltar que como se trata de uma patologia com características heterogêneas a 

eficácia do tratamento depende da dosagem e das condições clinicas que é alvo da 

terapia (SHEEHAN, MORAN, SHANAHAN, 2015). 

 Já os prebióticos são carboidratos não digeríveis que estimulam 

seletivamente a proliferação de certas bactérias benéficas, eles podem ainda 

aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta e a modulação de citocinas 

(ALESANDROVA, ROMERO-MOSQUEIRA, HERNANDEZ, 2017). Quando agem 

concomitantemente com os probióticos para atingir efeitos sinérgicos, o que é 
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denominado como simbióticos, proporcionando o aumento dos efeitos benéficos de 

cada um deles (DENIPOTE, TRINDADE, BURINI, 2010; OREL, TROP, 2014; 

SANTOS et al., 2015). É atribuído aos simbióticos o efeito de contribuir com a 

recomposição da microbiota normal, assim são indicados em casos de diarreia viral 

aguda, síndrome do intestino irritável, carcinogênese, alergia, DII, dentre outros 

(DENIPOTE, TRINDADE, BURINI, 2010). 

 

1.8- Compostos pirazolínicos ou pirazois 

Infelizmente, com o tratamento terapêutico hoje disponível para DII ainda não 

foi possível chegar à cura da doença. Assim, devido aos inúmeros inconvenientes 

apresentados pelos tratamentos, como por exemplo, os efeitos colaterais 

indesejados e um alto custo financeiro, tem sido contínua e importante a 

investigação de novos fármacos objetivando melhores resultados (ALMEIDA 

JÚNIOR et al., 2017; MATEUS et al., 2017). Esse quadro justifica o desenvolvimento 

de pesquisas experimentais utilizando novos candidatos a protótipos de fármacos, a 

fim de obter o entendimento das propriedades farmacológicas dessas substâncias, 

já que elas possuem propriedades que podem ser utilizadas diretamente ou servir de 

modelos para a síntese de novos princípios bioativos (MARTINS et al., 2013; SILVA 

et al., 2013) .  

Nesse contexto, os compostos pirazolínicos ou pirazois surgem como 

candidatos atrativos para desenvolvimento de novos analgésicos e anti-

inflamatórios, uma vez que, constituem uma importante classe de compostos 

químicos com um largo espectro de atividades biológicas (MARTINS et al., 2013; 

FLORENTINO et a.,2017).  
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Os pirazolínicos foram descobertos em 1883 por um químico alemão Ludwing 

Knorr que acidentalmente sintetizou o medicamento Antipirina®, que possui o efeito 

farmacológico antipirético, analgésico, antirreumático e anti-inflamatório, porém com 

elevada toxicidade (VOLZ et al., 1980; FLORENTINO et al. 2015). A partir de novos 

estudos foi possível sintetizar e avaliar a atividade biológica de outros compostos 

análogos ou derivados pirazolínicos com maior eficácia farmacológica e menor 

incidência de efeitos adversos (MARTINS et al., 2013). 

Os derivados pirazolínicos são compostos de origem sintética, da classe de 

heterociclos que possuem em sua estrutura um anel pirazol (Figura 6) composto por 

cinco membros com dois átomos de nitrogênio adjacentes e três átomos de carbono 

(MARTINS et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura química do pirazol. Fonte: FLORENTINO et al. 2015 

 

Dentre os fármacos quimicamente derivados dessa classe de compostos 

estão a Dipirona® (Figura 7) sintetizada em 1921 pelo laboratório Hoechst sendo 

denominada genericamente como metamizol ou (ácido 1-fenil-2,3-dimetil-5-

pirazolona-4-metilaminometanossulfônico), possui efeito analgésico e antipirético, 
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sendo muito comercializada devido ao seu baixo custo e alta eficiência, porém o seu 

uso crônico deve ser avaliado devido ao risco de causar agranulocitose, o que 

resultou na proibição do uso clínico em países como Estados Unidos 

(SCHLOSBURG et al., 2012). A Fenilbutazona® (Figura 7) foi sintetizada em 1949 

como um novo protótipo de anti-inflamatório indicada para o tratamento de dor 

aguda e crônica, sendo considerada um membro importante dessa classe de 

composto e representou um marco no tratamento de artrite. Outro fármaco já 

comercializado e que possui o núcleo pirazol o Celecoxibe® ou -[5-(4-metilfenil)-3-

(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il] benzenossulfonamida (Figura 7) que age como inibidor 

seletivo da COX-2 (LI et al., 2005). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Estrutura química dos fármacos derivados dos compostos pirazolínicos. 

Fonte: Adaptado de SCHLOSBURG et al., 2012 
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1.9- Modelos experimentais em pesquisa 

  

 A experimentação animal é uma prática antiga e pode ser definida como toda 

e qualquer atividade que utiliza animais para fins de pesquisa ou didáticos. Desde 

500 a.C. há  registros de estudos baseados na experimentação animal e algumas 

teorias importantes partiram desses experimentos como, por exemplo, o estudo 

realizado por William Harvey, médico britânico que em 1638 descreveu pela primeira 

vez a fisiologia da circulação sanguínea (GUIMARÃES, FREIRE, MENEZES, 2016; 

SILVA, SANTORI, MIRANDA, 2016). 

É importante que o modelo experimental escolhido seja, funcionalmente, o 

mais semelhante possível ao que se objetiva estudar, isso irá propiciar um melhor 

resultado, seja por sua maior sensibilidade, facilidade de manejo e evidenciação do 

efeito ou por sua similaridade anatômica, fisiológica ou metabólica com os seres 

humanos (VICTAL et al., 2014). Os modelos podem ser utilizados com a finalidade 

de determinar a eficácia e a segurança de diversas substâncias, para o 

aperfeiçoamento e comprovação de técnicas e procedimentos já existentes, em 

estudos clínicos com o intuito de descobrir a cura para doenças graves que 

acometem seres humanos, permitido assim a compreensão dos diversos processos 

fisiológicos, patológicos e característicos da doença estudada (SILVA et al., 2013; 

GUIMARÃES, FREIRE, MENEZES, 2016). 

Existem diversos modelos experimentais descritos, e o que foi utilizado no 

presente trabalho é denominado modelo induzido. Trata-se de um modelo 

experimental no qual o animal é submetido a um procedimento capaz de provocar 

uma morbidade, com a finalidade de se realizar um procedimento experimental 

(FERREIRA, HOCHMAN, BARBOSA, 2005). Ou seja, foi feita a indução do processo 

inflamatório e posteriormente estudou-se um possível protótipo de fármaco indicado 
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para o tratamento medicamentoso. Durante o estudo de novos fármacos, de certa 

forma os efeitos colaterais observados podem ser atenuados e prevenidos a partir 

de observações prévias de estudos in vivo (GUIMARÃES, FREIRE, MENEZES, 

2016). 

Em 2008, com o intuito de regulamentar o uso de animais em pesquisas 

científicas no Brasil, aprovou-se a Lei 11.794, conhecida como Lei Arouca. Dentre as 

diretrizes propostas pela lei, o uso de animais fica restrito a estabelecimento de 

ensino superior e de educação profissional técnico de nível médio da área 

biomédica, sendo permitido para atividades de pesquisas cientificas relacionada à 

ciência básica, aplicada e desenvolvimento tecnológico (BONELLA, 2009). São 

considerados como experimentos os procedimentos efetuados em animais vivos, 

visando à elucidação de fenônemos fisiológicos ou patológicos, mediante técnicas 

específicas e preestabelecidas (OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2013). 

Também foram criadas comissões de ética para uso de animais (Ceua) em 

cada instituição de pesquisa, assim como o Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (Concea), que passou a ser responsável por formular e 

fiscalizar normas para utilização humanitária de animais em laboratórios científicos 

(GUIMARÃES, FREIRE, MENEZES, 2016). 

A partir de então o uso de animais com fins experimentais só é permitido após 

a elaboração de protocolos de pesquisa e a submissão a comitês de ética 

institucionais, que irá avaliar a aplicabilidade dos experimentos e a impossibilidade 

de substituição do modelo por outro in vitro como metodologia alternativa (VICTAL et 

al., 2014). 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1-Objetivo geral 

Estudar o efeito anti-inflamatório intestinal do LQFM 021 após a indução de colite 

 

2.2-Objetivos específicos 

 Avaliar macroscopicamente a formação do processo inflamatório e os possíveis 

efeitos de diferentes doses de LQFM 021 em modelo de colite experimental; 

 

 Analisar a atividade do LQFM 021 com relação aos parâmetros referentes à 

presença ou ausência de diarreia e adesão do intestino a outros órgãos, relação 

peso/comprimento do cólon e extensão das lesões características da colite 

experimental. 
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3- MATERIAIS E MÉTODOS 

Este é um estudo experimental e os protocolos utilizados foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal do Goiás sob o 

protocolo Nº 001/14.    

 

3.1-Síntese do LQFM 021 

O composto 5-(1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-4)-2H-tetrazola (LQFM 021) (Figura 8) 

com o peso molecular de 230,07 foi sintetizado no Laboratório de Química 

Farmacêutica Medicinal (LQFM) na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) sob a orientação do Prof. Dr. Ricado Menegatti. 

 

 

Figura 8: Estrutura química do composto LQFM 021: 5-(1-(3-fluorofenil)-1H-pirazol-

4)-2H-tetrazola. Fonte: FLORENTINO et al. 2015. 

 

 

3.2- Animais de experimentação 

Foram utilizados 89 ratos fêmeas Wistar SPF (190 - 260 g), provenientes do 

Biotério Central da Universidade Federal de Goiás (UFG), aclimatados às condições 

do laboratório por pelo menos um mês antes da manipulação experimental, com 



33 
 

temperatura controlada (20 ± 2º C) e ciclos claro/escuro (12h/ 12h) controlados, com 

acesso de ração Presence® e água ad libitum. 

 

3.3-Indução da colite experimental por TNBS 

 A colite foi induzida utilizando o método originalmente descrito por Morris et 

al. (1989), com TNBS em etanol 50%. Neste modelo o etanol tem a função de 

ultrapassar a barreira biológica, e aumentar a permeabilidade da mucosa, 

possibilitando assim a ação do TNBS (o qual age como um hapteno – por ser uma 

substância de baixo peso molecular só se torna imunogênica após a sua conjugação 

com uma proteína carreadora tecidual ou uma célula), sendo capaz de desencadear 

uma resposta imunológica, resultando no desenvolvimento de uma inflamação 

severa transmural e granulomatosa com ulceração da mucosa cólica (GONÇALVES 

et al., 2008). Esse modelo se baseia na hipótese de que na DII com o aumento da 

permeabilidade da mucosa, algum antígeno luminal possa entrar na lâmina própria 

sem ser eliminado de forma adequada pelo sistema imunológico e o seu uso é 

justificado pela vantagem de ser um modelo simples e reprodutível (MORRIS et al., 

1989). 

 Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em sete grupos experimentais 

(Tabela 2) sendo dois controles, Tween® (sem colite e sem tratamento 

farmacológico) e o grupo TNBS (com colite e sem tratamento farmacológico), e cinco 

grupos de tratamento com 7,5; 15; 30; 60 e 120 mg/kg/dia do composto LQFM 021. 

Os animais foram pesados diariamente, antes do tratamento, para quantificar a 

dosagem do LQFM 021 (10 mL/kg) que foi administrada de forma individualizada, de 

acordo com o peso de cada animal. 
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Tabela 2: Divisão dos animais em cada grupo experimental.  

Grupo Nomenclatura Descrição 

1 TWEEN** Sem indução da colite e administração de 

10 ml/kg de TWEEN 2% via oral 

2 TNBS*/TWEEN** Submetido a indução da colite e tratado 

com 10 ml/kg de TWEEN 2% via oral 

3 TNBS*/LQFM** 7,5 mg/kg Submetido a indução da colite e tratado 

com 7,5 ml/kg de LQFM 021 via oral 

4 TNBS*/LQFM** 15 mg/kg Submetido a indução da colite e tratado 

com 15 ml/kg de LQFM 021 via oral 

5 TNBS*/LQFM** 30 mg/kg Submetido a indução da colite e tratado 

com 30 ml/kg de LQFM 021 via oral 

6 TNBS*/LQFM** 60 mg/kg Submetido a indução da colite e tratado 

com 60 ml/kg de LQFM 021 via oral 

7 TNBS*/LQFM** 120 mg/kg Submetido a indução da colite e tratado 

com 120 ml/kg de LQFM 021 via oral 

*Via Intra-retal; **Via Oral. 

 

Inicialmente os animais passaram por um tratamento preventivo realizado as 

96, 72, 48, 24 horas e 1 hora antes da indução da colite (Figura 9), onde os grupos 

Tween® e TNBS/Tween® receberam por via oral Tween® a 2% em solução salina e 

os demais grupos a substância LQFM 021, de acordo com a dosagem testada e o 

peso de cada animal. No quinto dia uma hora após o tratamento foi realizada a 

indução. 24 horas depois, os animais foram tratados, e 48 horas após a indução 

ocorreu o sacrifício dos mesmos com uma overdose de CO2. A administração do 

composto foi feito por meio de uma sonda esofágica, sendo este um procedimento 

denominado como gavagem e muito utilizado na experimentação com animais para 

a administração de substâncias por via intragástrica. Durante todo o protocolo os 

animais foram observados diariamente quanto ao comportamento, a variação do 

peso corporal, e a consistência das fezes. 
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Figura 9: Protocolo de indução da colite experimental e do tratamento proposto para 

os animais 

 

Para a indução, os animais foram submetidos a 12 horas de jejum e no dia 

seguinte foram pesados e anestesiados com Quetamina/Xilazina 0,08/0,04 mg/kg 

por animal. Sob anestesia, eles foram desafiados com 10 mg/animal de ácido 2,4,6- 

trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) dissolvido em 0,25 ml de etanol a 50% (V / v) por 

meio de uma cânula de Teflon com 8 cm inserido no ânus. Durante e após a 

administração de TNBS, os ratos permaneceram em posição de cabeça para baixo 

por aproximadamente 15 a 20 minutos e foram observados até se recuperarem da 

anestesia.   

 

3.4 -Avaliação macroscópica das lesões 

Os animais foram sacrificados 48 horas após a indução, todo o intestino foi 

removido, cortado longitudinalmente, lavado (remoção de resíduos fecais), e medida 

a extensão da lesão quando presente. Foi observada a presença ou ausência de 

diarreia e de adesão do intestino a outros órgãos de acordo com critérios 

estabelecidos por Bobin-Dubigeon et al. (2001) (Tabela 3). O espessamento da 

parede do cólon, assim como o estado inflamatório dos intestinos foi avaliado por 

meio da relação peso total do intestino (em miligrama) /comprimento (em cm, 
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medido com uma régua milimetrada e usando o método de grama-força para não 

haver variação no comprimento do intestino). 

 

Tabela 3: Escore para a presença ou ausência da diarreia e adesão do intestino a 

outros órgãos 

 

    Presença  Ausência 

Diarreia 1 0 

Adesão a outros órgãos 1 0 

 

  Para avaliação da escala de índice de dano macroscópico (IDM), o intestino 

foi estendido sobre uma placa de Petri resfriada com gelo e avaliado conforme a 

escala descrita previamente por Sánchez-Hidalgo et al. (2005), seguindo os critérios 

observados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Escala do índice de dano macroscópico (IDM) para avaliação de 

fragmentos de tecido intestinal 

Critério Escore 

Sem prejuízo 0 

Hiperemia local sem úlceras 1 

Úlcera linear sem inflamação significante 2 

Úlcera linear com inflamação em um sítio 3 

Ulceração/inflamação em dois ou mais sítios 4 

Lesão principal estendendo-se por 1 cm ao longo do cólon 5 

Área de lesão > 2 cm ao longo do comprimento do cólon 6 

Área de lesão > 3 cm ao longo do comprimento do cólon 7 

Área de lesão > 4 cm ao longo do comprimento do cólon 8  

Área de lesão > 5 cm ao longo do comprimento do cólon 9  

Área de lesão > 6 cm ao longo do comprimento do cólon 10 

Fonte: Adaptado de SÁNCHEZ-HIDALGO et al. (2005). 
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3.5- Testes histológicos 

 Para os testes histológicos um fragmento de aproximadamente 2 cm de tecido 

do intestino (de três animais por grupo experimental, escolhidos de forma aleatória), 

contendo uma área visivelmente danificada com a continuidade de uma área 

preservada foi colocado em uma Solução Metacarn (60 ml Metanol, 30 ml 

Clorofórmio, 10 ml Ácido Acético) durante quatro horas e a seguir transferido e 

mantido em álcool 70% em temperatura ambiente. 

 Para a continuidade do processo, as amostras foram desidratadas em 

gradiente crescente de etanol em água (80%, 95%, 2 x 100%) com intervalos de 30 

minutos entre cada troca. Posteriormente as mesmas passaram por um processo de 

infiltração para preenchimento das cavidades teciduais, sendo um banho de 3 horas 

utilizando etanol 100% e a mistura para infiltração v/v (1:1) a seguir a mistura de 

infiltração pura (Resina base e Endurecedor I) overnight. No dia seguinte o tecido 

infiltrado passou pelo processo de polimerização onde ocorreu a inclusão das 

amostras em moldes contendo a historesina (Leica Microsystems®, Heidelberg, 

Alemanha). Com a utilização de um micrótomo as amostras foram seccionadas 

transversalmente a uma largura de 0,3  μm. As seções seriais resultantes foram 

montadas em lâminas, coradas com Hematoxilina e Floxina B 1%, seladas e após a 

colocação da lamínula foram fotografadas usando um microscópio de luz Nikon 

Eclipse E800 (Figura 10).  
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Figura 10: Protocolo histológico.  

 

3.6-Análises estatísticas  

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM). A 

significância estatística de cada grupo de teste em relação ao controle foi calculada 

usando ANOVA, de duas vias seguido do pós-teste de Tukey pelo programa 

GraphPad Prism® (GraphPad Software Corporation, versão 5.01). Valores de p 

menor que 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 
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4-RESULTADOS 

4.1- Avaliação macroscópica das lesões 

Após a eutanásia foi possível avaliar macroscopicamente a formação do 

processo inflamatório e os possíveis efeitos das diferentes dosagens de LQFM 021. 

A administração intracólica de TNBS/etanol 50% resultou ulceração da mucosa em 

alguns grupos, o que assegura a eficácia do processo de indução.  

No grupo controle Tween® (sem colite) nota-se o intestino inteiramente 

saudável, com a mucosa intacta, sem indícios de processo inflamatório ou hiperemia 

(Figura 11). O grupo TNBS (com colite) apresentou a maior extensão da lesão 

variando entre 4 cm e 7 cm, com inflamação uniforme, contínua, escura (Figura 11) e 

com espessamento da mucosa no local da lesão. Esse processo foi evidenciado 

após 48 horas da indução, onde foi nítida a diferença entre o grupo controle sem 

indução e os grupos de animais submetidos à indução.  

 

 

Figura 11: Imagens representativas do cólon dos animais nos diferentes grupos 

experimentais. I: Sem a indução da colite; II: Grupo TNBS com indução e sem 

tratamento; III: Grupo com indução e tratado com 7,5 mg/kg; IV: Grupo com indução 

e tratado com 15 mg/kg; V: Grupo com indução e tratado com 30 mg/kg; VI: Grupo 

com indução e tratado com 60 mg/kg; VII: Grupo com indução da colite e tratado 

com 120 mg/kg de LQFM 021. Fonte: Autoria própria 
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Nos demais grupos de tratamento houve variação de resultados apresentados 

de acordo com a dosagem utilizada, sendo que houve também animais que 

apresentaram apenas hiperemia localizada sem a presença de lesões em áreas 

significativas ou com aspecto de descamação. Dentre todos os parâmetros 

analisados não houve diferença estatística significativa quando comparada as 

dosagens testadas entre si. As diferenças foram observadas quando se comparou 

as dosagens testadas e os grupos controles (TNBS e Tween®). 

A partir dos parâmetros analisados após a eutanásia, foi possível mensurar o 

efeito do tratamento proposto de acordo com as dosagens testadas. Nos animais 

que foram submetidos ao tratamento antes da indução foi possível observar a 

diminuição da extensão da lesão quando comparado ao grupo TNBS o que pode ser 

um indício do efeito protetor da mucosa (Tabela 5). O tratamento LQFM 021 (120 

mg/kg) atenuou significantemente a extensão e gravidade do dano cólico, reduzindo 

o escore de dano macroscópico (p<0.001), diminuiu a relação peso/comprimento do 

colón (Tabela 5). 

Tabela 5: Parâmetros mensurados após indução da Doença Inflamatória Intestinal. 

Média ± erro padrão. As médias entre os grupos foram comparadas por análise de 

variância (ANOVA), seguindo do pós teste de Tukey. ***p<0,001 quando comparado 

ao grupo Tween®. **p<0,01 quando comparado ao grupo Tween®. ###p<0,001 quando 

comparado ao grupo TNBS. 

Grupos Extensão da lesão Dano macroscópico Peso/comprimento do cólon  

(cm) (0-10) (mg/cm) 

TWEEN 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 88,61 ± 3,24 

TNBS 5,58 ± 0,16*** 8,65 ± 0,59*** 141,73 ± 4,36*** 

LQFM 7,5 mg 5,25 ± 0,75*** 8,80 ± 0,59*** 143,47 ± 4,64*** 

LQFM 15 mg 5,29 ± 0,55*** 9,08 ± 0,49*** 129,64 ± 2,69*** 

LQFM 30 mg 4,60 ± 0,52*** 8,40 ± 0,68*** 152,56 ± 7,99*** 

LQFM 60 mg 4,85 ± 0,40*** 8,85 ± 0,40*** 132,67 ± 6,93*** 

LQFM 120 mg 2,50 ± 1,04
###

       5,00 ± 1,51***/
###

 122,98 ± 9,63** 
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O grupo controle TNBS apresentou um aumento significativo na relação 

peso/comprimento do colón (141,73 ± 4,36) quando comparado com o grupo 

Tween®, sendo que, esse é considerado um indicativo de que houve processo 

inflamatório (Tabela 5). Todos os animais deste grupo apresentaram adesão do 

intestino a outros órgãos adjacentes, o que pode ser um indicativo que houve 

proliferação de tecido conectivo da parede intestinal (Figura 12) e diarreia constante 

(Figura 13). Houve em alguns grupos estudados a diminuição da adesão do intestino 

a outros órgãos, sendo que o grupo de tratamento LQFM 021 (120 mg/kg) atenuou 

essa adesão em 71,42% dos animais testados nesse grupo (Figura 12). 
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Figura 12: Escores de adesão do intestino a outros órgãos, utilizando o modelo 

experimental da lesão de colón induzida por Ácido 2,4,6-trinitrobenzenosulfônico 

(TNBS) 

 

Avaliou-se também a presença ou ausência de diarreia, que é um indício da 

severidade do processo inflamatório, tendo em vista que esse é também um dos 

sintomas da doença e resultou na redução da ingestão de alimentos e do peso 

corporal dos animais. A presença da diarreia foi maior no grupo TNBS onde foi 

possível observar a presença de sangue nas fezes, e animais com mudanças 
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comportamentais, estando esses mais sensíveis ao manuseio. O grupo de dosagem 

de 120 mg/kg atenuou o sintoma de diarreia em 85,71% dos animais do grupo 

(Figura 13). 
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Figura 13: Escore de presença ou ausência de diarreia após a indução da colite por 

Ácido 2,4,6-trinitrobenzenosulfônico (TNBS). 

 

 

4.2- Testes Histológicos 

 O grupo Tween® (sem colite) apresentou características histológicas típicas 

de uma mucosa, submucosa e camada muscular do cólon normais (Figura 14-A). 

Ainda neste grupo foi possível observar um epitélio colunar simples intacto com 

presença de células caliciformes e absortivas. 

Por outro lado, os resultados histológicos do grupo TNBS (com colite) 

corroboram com os dados macroscópicos que indicam a eficácia da indução do 

processo inflamatório, como pode ser observado na Figura 14-B. Este grupo 

apresentou sinais graves de inflamação com a perda da integridade do epitélio, 

necrose transmural, edema e infiltrado inflamatório difuso na mucosa.  
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Nos grupos tratados com a substância LQFM 021 (Figura 14 C-G) houve 

diferença quando comparado ao grupo TNBS (com colite), sendo o grupo de 

tratamento de 120 mg/kg (Figura 14 G) o que apresentou a melhor organização 

celular. 

 

Figura 14: Fotomicrografias em corte longitudinal de intestinos de ratos submetidos 

ao modelo agudo de colite induzida por Ácido 2,4,6-trinitrobenzenosulfônico (TNBS). 

A: Grupo controle sem a indução da colite; B: Grupo TNBS com indução da colite e 

sem tratamento; C: Grupo com indução da colite e tratado com 7,5mg/kg de LQFM 

021; D: Grupo com indução da colite e tratado com 15mg/kg de LQFM 021; E: Grupo 

com indução da colite e tratado com 30mg/kg de LQFM 021; F: Grupo com indução 

da colite e tratado com 60mg/kg de LQFM 021; G: Grupo com indução da colite e 

tratado com 120mg/kg de LQFM 021. Hematoxilina e Floxina B. Aumento de 40x. 
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5- DISCUSSÃO 

 Elucidar os mecanismos que modulam a DII em seres humanos pode ser 

decisivo para se obter um tratamento mais eficiente, a partir da identificação dos 

seus possíveis mediadores inflamatórios.  Tendo em vista que os atuais tratamentos 

farmacológicos disponíveis resultam em sérios efeitos colaterais e baixa resposta 

terapêutica e na ausência de uma terapia farmacológica que não apenas induza ou 

mantenha a remissão da doença, novas abordagens farmacológicas se fazem 

necessárias (ALMEIDA JUNIOR et al., 2017; MATEUS et al., 2017).  Para isso a 

utilização de animais em modelos experimentais tem sido uma ferramenta 

importante para se conhecer a fisiopatologia da doença, já que os mesmos 

apresentam manifestações clínicas semelhantes àquela observada em seres 

humanos (QUAGLIO et al., 2015a). 

Em testes feitos por um grupo de pesquisa anterior ao nosso, o composto 

LQFM 021 apresentou baixa toxicidade em teste de tolerância aguda oral, indicando 

que esse pode ser considerado um bom protótipo para o desenvolvimento de novos 

fármacos e fundamenta o seu emprego em ensaios de laboratório para determinar 

seus efeitos farmacológicos (MARTINS et al., 2013; FLORENTINO et al., 2017). 

O presente estudo confirmou, pela primeira vez, que o tratamento com LQFM 

021 foi capaz de reduzir macroscopicamente a extensão da lesão induzida por 

TNBS, conforme pode ser observado na dosagem de 120 mg/kg que apresentou a 

menor extensão dentre todas as dosagens testadas. A pesquisa feita por Florentino 

et al., 2015, comprovou que o efeito de antinocicepção periférica do LQFM-021foram 

mediados por receptores opióides periféricos com ativação da via do Oxido Nítrico, 

enquanto que o efeito anti-inflamatório do LQFM 021 ocorreu por intermédio da 

diminuição nos níveis de TNF- que por sua vez irá dificultar a ativação das células 
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T, sendo esta um das citocinas relacionada com a patogênese das doenças 

inflamatórias crônicas. Por se tratar de um importante mediador inflamatório e 

estando o TNF-α claramente envolvido na patogênese da doença intestinal, 

especialmente a DC, sugere que os inibidores da síntese de TNF-α podem ser 

benéficos para o tratamento, isso o coloca como alvo da terapia de alguns 

medicamentos já disponíveis no mercado para DII (ANTÔNIO et al., 2015; AMINI 

KADIJANI et al., 2017). 

Dentre as novas terapias consideradas como promissoras para casos 

resistentes ao tratamento convencional, está o Infliximab® e o CDP541, que por 

serem anticorpos monoclonais age inibindo a ação da citocina TNF- envolvida na 

imunopatogênese da DII, porém devido ao seu alto custo e dificuldade no manejo 

inviabiliza o seu uso (CAMPOS et al., 2014; ANTÔNIO et al., 2015; AMINI KADIJANI 

et al., 2017). Tendo o LQFM 021 a capacidade de diminuir os níveis de TNF- e 

podendo ser este o mecanismo envolvido na atividade anti-inflamatória intestinal, é 

possível que esse composto possa contribuir para uma abordagem terapêutica 

eficaz e acessível, sem a necessidade de ser usado apenas tardiamente em casos 

de ausência de resposta a drogas tradicionais. 

O processo inflamatório induzido pelo TNBS também tem como característica 

o aumento da relação peso/comprimento do cólon, como foi observado 

principalmente no grupo TNBS em que houve a indução, mas sem tratamento. Os 

grupos de tratamento quando comparado ao grupo TNBS houve a diminuição desse 

escore, mesmo sendo este o parâmetro mais difícil de ser revertido, pois ele pode 

ser um indicativo da severidade da lesão inflamatória induzida pelo TNBS que 

resulta no espessamento da parede do intestino (MULDER et al., 2014).  
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Com relação à presença de diarreia que influência na perda da capacidade 

absortiva do cólon, sendo decorrente dos sintomas gastrointestinais, assim como a 

redução na ingestão alimentar e a perda de peso (MATOS et al., 2016), o tratamento 

proposto minimizou a quantidade de animais com diarreia nos grupos de diferentes 

dosagens testadas, o que pode significar que surtiu efeito com relação a esse 

parâmetro. O estudo de Mateus et al., 2017, mostrou que a diminuição da diarreia e 

da perda de peso, são fatores impactantes na recuperação do paciente, tendo em 

vista que este influencia na situação nutricional, assim como na sua qualidade de 

vida.  

Houve também uma diminuição do grau de adesão do intestino a órgãos 

adjacentes que é resultante da inflamação transmural, frequentemente encontradas 

no modelo experimental induzido por TNBS e em pacientes acometidos pela DII. 

Estão associadas à morbidade na forma de obstrução e formação de fístulas 

podendo exigir remoção cirúrgica do intestino (MORRIS et al., 1989; KONO et al., 

2010; FRUET et al., 2012). 
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 6- CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nesse trabalho demostraram que, as dosagens do 

composto LQFM 021 apresentaram resultados positivos com relação aos parâmetros 

avaliados, sendo a dosagem de 120 mg/kg a que apresentou maior atuação na 

diminuição da extensão da lesão induzida por TNBS (2,50 ± 1,04), menor dano 

macroscópico (5 ± 1,51), menor relação peso/comprimento do cólon (122,98 ± 9,63), 

além de reduzir a adesão do intestino a outros órgãos e a diarreia dos animais. Os 

testes histológicos corroboram com os dados macroscópicos, tendo em vista que 

nos animais testados com a dosagem de 120 mg/kg a mucosa do intestino 

apresentou uma melhor organização celular. Assim, é possível concluir que o 

composto LQFM 021 utilizado no presente estudo foi capaz de reduzir a gravidade e 

a extensão do dano agudo induzido pelo TNBS, podendo ser um alvo terapêutico 

para doença inflamatória intestinal. 
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Inflammatory bowel diseases (IBD) have become increasingly important over the last 1 

decades due to the significant increase of their incidence, especially in undeveloped 2 

countries. They are conventionally classified in two main subtypes: Ulcerative Colitis (UC) 3 

and Crohn’s Disease (CD) [1,2]. These are idiopathic, chronic diseases with recurrent 4 

aggravated periods followed by intervals of symptoms remission, besides of having a 5 

multifactorial etiology with still unknown causes [3,4]. 6 

After diagnosis is determined through the evaluation of the clinical history and 7 

laboratory exams of patients, the currently available pharmacological treatment options 8 

include aminosalicylates and their derivatives, glucocorticoids, immunosuppressors, 9 

antibiotics and, more recently, biological therapies [2,3]. Paradoxically, most treatments are 10 

associated to severe unwanted side effects, mainly after their prolonged use, in addition to 11 

presenting high costs and being not very effective during some stages of IBD [1,4]. Hence, it 12 

is imperative to better understand the physiopathology of these diseases, as well as to 13 

continuously investigate new drugs for therapies that are more effective, financially 14 

accessible and with less side effects. 15 

 Thus, the 5-(1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4)-2H-tetrazole compound (LQFM021; 16 

Figure 1), belonging to the class of pyrazoles with a wide range of biological properties, such 17 

as antipyretic, analgesic and anti-inflammatory [5,6,7], emerges as an appealing candidate 18 

for the development of new anti-inflammatories. However, no study has evaluated the 19 

intestinal anti-inflammatory activity of LQFM021 so far. 20 

 21 

Material and methods 22 

Structure of LQFM021 23 

Compound 5-(1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-2H-tetrazole (LQFM021) was 24 

synthesized by Laboratory of Medicinal Pharmaceutical Chemistry (LMPC), in the Faculty of 25 
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Pharmacy of the Federal University of Goiás (UFG), according to the synthetic route 1 

described by Martins et al., [5]. The molecular weight of the compound is 230.07, and the 2 

chemical structure is shown in Figure 1. 3 

Drugs and chemicals 4 

TNBS and Tween® 80 were obtained from Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA, USA), 5 

ethanol was obtained from Merck (Darmstadt, Germany). All drugs and chemicals were 6 

prepared immediately before use. 7 

Animals 8 

All experiments were performed with adult female Wistar rats (weighing 190–260 g) 9 

obtained from the Central Animal House of UFG. The animals were maintained at constant 10 

room temperature (22° ± 2 °C) under a 12-h light/dark cycle with free access to standard 11 

food and water. The animals were acclimatized for 7 days before the start of the 12 

experiments. Experimental groups of rats (n = 89) were used in this study. All experimental 13 

protocols were developed according to the principles of ethics and animal welfare designated 14 

by the Ethics Committee on Animal Experimentation and was approved by the Ethics 15 

Committee in Research of UFG (number 01/14). 16 

Colitis induction 17 

 Colitis was induced using the method originally described by Morris et al., [8]. The 18 

animals were randomly distributed in seven experimental groups. Two of them were control 19 

groups, Tween® (with neither colitis or pharmacological treatment), TNBS group (with colitis 20 

and without pharmacological treatment) and five treatment groups that received doses of 21 

LQFM021 of 7.5, 15, 30, 60 and 120 mg/kg. 22 

Animals were pretreated by gavage 96, 72, 48, 24 and one hours before colitis 23 

induction. Induction was done using 2,4,6-trinitrobenzenesulfonic acid (TNBS, 10mg/animal) 24 
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on ethanol 50% (v/v). We observed animals behavior, body weight variation and feces 1 

consistence daily during all protocol. 2 

Assessment of colonic damage 3 

The severity of colitis was evaluated by an independent observer who was blinded to 4 

the treatment. The distal 10 cm portion of the colon was removed for each animal and cut 5 

longitudinally, slightly cleaned in physiological saline to remove fecal residues and weighed. 6 

We checked for the occurrence of diarrhea and adhesion to other organs following criteria 7 

established by Bobin-Dubigeon et al. [9]. The colon wall thickening was evaluated through 8 

the total bowel weight (mg)/length (cm) ratio. We classified macroscopic damage according 9 

to Sánchez-Hidalgo et al. [10]. 10 

Histological analyses 11 

 For histological tests the bowel tissue fragments were fixed, processed and then cut 12 

crosswise into 0.3μm width sections. We colored the resulting portions using Hematoxylin 13 

and Floxin B 1%, and then photographed them using a Nikon Eclipse E800 light microscope. 14 

Statistical analyses 15 

 We expressed the results as mean ± standard error of the mean (SEM). Statistical 16 

significancy for each test group in relation to control was calculated using Two-way ANOVA 17 

followed by Tukey’s post-test in the GraphPad Prism® software (GraphPad Software 18 

Corporation, version 5.01). P-values lower than 0.05 were considered statistically significant. 19 

Results 20 

Protective effect of LQFM021 in acute TNBS-induced colitis in rats  21 

The Tween® control group (without colitis) presented a totally healthy intestine, a well-22 

preserved mucosa, with no indication of an inflammatory process. On the other hand, the 23 

TNBS group (with colitis) exhibited severe lesions ranging from 4 to 7 cm, and a visibly 24 
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damaged mucosa, with edemas, ulcerations and hemorrhagic aspects. Besides, we could 1 

also verify a significant increase in the colon weight/length ratio (that indicates an 2 

inflammatory process), the adhesion to other adjacent organs, and constant diarrhea. The 3 

LQFM021 treatment (120mg/kg), in turn, significantly attenuated the extension and severity 4 

of the colic damage, reduced the macroscopic damage score (p<0.001), and decreased the 5 

colon weight/length ratio (Table 1), the adhesion to other adjacent organs and the 6 

occurrence of diarrhea (Figures 2 and 3, respectively). 7 

Histological studies of the colon after LQFM021 treatment on acute experimental TNBS 8 

model 9 

 With respect to the histologic analyses, the Tween® group presented the typical 10 

mucosa, submucosa and muscle layer of a normal colon, as well as an intact simple 11 

columnar epithelium with both goblet and absorptive cells. As for the TNBS group, the results 12 

corroborate the macroscopic data indicating the effectiveness of the inflammatory process 13 

induction, with serious signals of inflammation and loss of the epithelium integrity, transmural 14 

necrosis, edema and diffuse inflammatory infiltrate at the mucosa. The treated groups, 15 

however, presented a discrete difference when compared to the TNBS group, with the 16 

120mg/kg dosage leading to the best cell organization (Figure 4). 17 

 18 

Discussion 19 

The Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a chronic inflammatory disease of the 20 

gastrointestinal tract that causes the patient a worse life quality. Pharmacological therapies 21 

that do more than inducing or keeping the disease remission are missing and, consequently, 22 

new treatment approaches are necessary. [11]. Therefore, molecular modifications or 23 

syntheses of compounds are still the best strategies for the identification of new drugs for the 24 

treatment of inflammatory processes [6]. 25 
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The LQFM021, new pyrazole compound, presented low toxicity at the oral acute 1 

tolerance test, thus justifying its use in laboratory tests to determine its pharmacological 2 

effects [5]. 3 

The present study confirmed for the first time that the treatment with LQFM021 was 4 

capable of reducing the severity and extension of the acute damage inflicted by the TNBS. 5 

This outcome was followed by a lower incidence of diarrhea and adhesions. The presence of 6 

intestinal adhesions, which is frequently found in the experimental model induced by TNBS 7 

and in patients committed by IBD, is associated to morbidity in the form of obstructions and 8 

the formation of fistulas that could demand a surgery to be removed from the intestine [8,12]. 9 

Besides, both experimental models and the IBD patients presented diarrhea episodes 10 

[13,14]. The decrease in the incidence of adhesions and diarrhea suggest a benefic effect of 11 

the LQFM021 on the extension of the inflammatory process in this experimental model. 12 

Florentino [7] proved the anti-inflammatory effect of LQFM021 by showing a reduction of the 13 

TNF- levels. Increased levels of this cytokine is always followed by adhesion and diarrhea 14 

[13,14], and could be the mechanism involved in the anti-inflammatory activity of LQFM021 15 

on colon.  16 

Basing on the found results we can conclude that the LQFM021 compound used in 17 

the present study was capable of reducing the severity and extension of the damage induced 18 

by the TNBS, and can be a therapeutic target for the Inflammatory Bowel Disease. 19 

 20 
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Tables and figures legends 1 

Table 1. Parameters measured after acute colitis induction with TNBS. Mean ± S.E.M.. The 2 

means between groups were compared using Analysis of Variance (ANOVA), followed by 3 

Tukey’s Post-Test. **p<0.01 and ***p<0.001 when compared to the Tween® group. ###p<0.001 4 

when compared to the TNBS group. 5 

 6 

Figure 1. Chemical structure of pyrazole compound LQFM-021: 5-(1-(3-Fluorophenyl)-1H-7 

pyrazol-4-yl)-2H-tetrazole. The molecular weight of this compound is 230.07 and the 8 

pyrazole ring was marked. 9 

 10 

Figure 2. Occurrence of colon adhesion to other organs after colitis induction in the 11 

experimental model of the colon lesion induced by TNBS. 12 

 13 

Figura 3. Diarrhea occurrence after colitis induction in the experimental model of the colon 14 

lesion induced by TNBS. 15 

 16 

Figura 4. Longitudinally cut photomicrographs of the bowels of rats subjected to the model of 17 

acute colitis induced by TNBS. A: Tween Group without the colitis induction; B: TNBS Group 18 

with colitis induction and without treatment; C: Colitis induction group treated with 7.5mg/kg 19 

of LQFM 021; D: Colitis induction group treated with 15mg/kg of LQFM 021; E: Colitis 20 

induction group treated with 30mg/kg of LQFM 021; F: Colitis induction group treated with 21 

60mg/kg of LQFM 021; G: Colitis induction group treated with 120mg/kg of LQFM 021. 22 

Hematoxylin and Floxin B. 40x increase. 23 

 24 
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Groups Extension of lesion Macroscopic damage Colon weight/length 

(cm) (0-10) (mg/cm) 

TWEEN 0,00 ± 0,0 0.00 ± 0.0 88.61 ± 3.24 

TNBS 5,58 ± 0,16*** 8.65 ± 0.59*** 141.73 ± 4.36*** 

LQFM 7,5 mg 5,25 ± 0,75*** 8.80 ± 0.59*** 143.47 ± 4.64*** 

LQFM 15 mg 5,29 ± 0,55*** 9.08 ± 0.49*** 129.64 ± 2.69*** 

LQFM 30 mg 4,60 ± 0,52*** 8.40 ± 0.68*** 152.56 ± 7.99*** 

LQFM 60 mg 4,85 ± 0,40*** 8.85 ± 0.40*** 132.67 ± 6.93*** 

LQFM 120 mg    2,50 ± 1,04### 5.00 ± 1.51### 122.98 ± 9.63** 
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