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Introdução: Montanina é um alcaloide isolado da Rhodophiala bífida, planta utilizada na medicina popular nunca antes testada em 

doenças inflamatórias. Objetivo: avaliar o efeito da montanina como terapia anti-inflamatória em modelos de artrite induzida por 
antígeno (AIA) e artrite induzida por colágeno (CIA) e caracterizar seus efeitos sobre os fenótipos imune e hematológico in vivo e 
in vitro. Métodos: 24 camundongos BALB/c foram divididos nos grupos: veículo (salina) ou montanina nas doses 0,3; 1 ou 3mg/kg 
(intraperitoneal, 2x/dia) e 24h após, AIA foi induzida com mBSA. CIA foi induzida em camundongos DBA/1J divididos em grupo 
profilático (n=24, 16 dias de tratamento nas doses 0,05; 0,25 ou 0,5mg/kg) ou terapêutico (n=23, 10 dias de tratamento nas doses 

0,5 ou 1,5mg/kg). BALB/c saudáveis (n=36) foram tratados com montanina por 14 dias em 0,05; 0,5 ou 1,5mg/kg para avaliação 
do perfil hematológico, citocinas, subpopulação linfocitária e histopatologia linfoide. Montanina em 1microM foi utilizada para 
proliferação linfocitária com ConA em 48h (n=7) e para invasão de fibroblastos sinoviais (FLS) em 24h (n=5). Resultados: Em AIA, 
montanina    diminuiu   a   migração    intra-articular  leucocitária   de   forma   dose-dependente  em   90% (3mg/kg: 4,15±1,46x10

4
 

leucócitos/articulação) comparado com veículo (43,5±9,73x10
4  

leucócitos/articulação) (p<0,001) e reduziu a nocicepção, 
comparado com veículo (p<0,01). Em CIA, tratamento profilático com montanina 0,25 e 0,5mg/kg reduziu escore articular a partir 
do dia 8 até o final do experimento, comparado com veículo (p<0,05). O tratamento terapêutico na dose de 0,5mg/kg reduziu o 
escore articular em 39% a partir do dia 3 até o final do experimento (p<0,01), com redução da nocicepção (p<0,05) e do dano 
histológico (p<0,03), comparado com o veículo. Montanina não teve nenhum efeito significante nos parâmetros hematológicos e 
imunológicos analisados. Montanina inibiu a proliferação linfocitária (p<0,01) e a invasão de FLS (p<0,05) em 54%. Conclusões: 
Montanina melhorou significativamente a artrite experimental, reduzindo dano articular e nocicepção nos modelos crônicos e 
agudo. Adicionalmente, montanina reduziu a proliferação linfocitária e a invasão de FLS, não apresentando nenhuma toxicidade 
óbvia. Esses resultados sugerem que a montanina tem potencial para se tornar uma nova classe de drogas para o tratamento de 
doenças inflamatórias e autoimunes. CEUA/HCPA 12-0385. Palavras-chaves: Artrite experimental, montanina, atividade anti- 
inflamatória. Projeto 12-0385 

 
 


