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Introdução: A sepse se caracteriza como uma resposta inflamatória sistêmica que leva a 

ativação do inflamossoma do tipo NLRP3, levando ao aumento de citocinas e de ERO, 

causando dano mitocondrial, em momentos iniciais. O ácido mefenâmico (AMF) pode agir 

diminuindo essa ativação, sendo assim, o objetivo deste estudo é avaliar os efeitos agudo da 

administração do AMF no NLRP3 e nos processos mitocondriais em tecidos cerebrais de ratos 

sépticos. Métodos: Foram utilizados 74 ratos Wistar machos, adultos de 60 dias, divididos em 5 

grupos: Sham+salina, CLP+salina, CLP+AMF10mg/Kg, CLP+AMF30mg/Kg e 

CLP+AMF10mg/Kg. Foram submetidos a sepse pelo método de ligação e perfuração cecal 

(CLP) e logo após receberam uma única injeção de AMF por via intraperitoneal. Vinte e quatro 

horas após a sepse, os animais foram eutanásiados, e o córtex frontal e o hipocampo foram 

extraídos para as análises bioquímicas de IL-1β, IL-18, NLRP3, produção de ERO mitocondrial, 

8-oxoguanina e TFAM. Resultados: Observou-se níveis altos de IL-1β, IL-18 e NLRP3 nos 

animais sépticos, tanto no córtex frontal quanto no hipocampo quando comparados ao grupo 

Sham+salina. No entanto os animais que receberam as doses de 30 e 50mg apresentaram 

menores níveis desses componentes em ambas as estruturas, comparado ao CLP+salina. 

Observou-se aumento de ERO produzida pelas mitocôndrias nos tecidos do córtex frontal e 

hipocampo, o qual foi reduzido nos grupos que receberam o fármaco. além disso, houve um 

aumento significativo de 8-oxoguanina no DNA mitocondrial e a diminuição de TFAM no 

grupo CLP+salina quando comparado ao grupo controle, mas a dose 50mg/kg de AMF causou 

uma diminuição de 8-oxoguanina, além de aumentar a amplificação de TFAM. Conclusão: O 

tratamento com ácido mefenâmico diminuiu a ativação do NLRP3 e consequentemente, 

diminuiu parâmetros inflamatórios e mitocondriais que são afetados pela ação deste 

inflamassoma, podendo ser um potencial alvo para futuras pesquisas e tratamentos na sepse. 
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