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RESUMO  

 

O presente estudo teve como objetivo quantificar o conteúdo de compostos fenólicos de 

extratos da casca do caule e da polpa do fruto da Hymenaea rubriflora Ducke e sua ação 

na reatividade vascular a agentes contráteis e relaxantes de aorta torácica de ratos, assim 

como extresse oxidativo e parâmetros bioquímicos. Foi realizada extração dos 

compostos fenólicos da casca do caule e da polpa utilizando como solventes água e 

álcool etílico (1:1). A presença de compostos fenólicos totais foi realizada pelo método 

de Folin-Ciocalteau e a capacidade antioxidante pelo sequestro do radical livre DPPH 

dos extratos hidroalcóolicos. O efeito vasorrelaxante do extrato hidroalcóolico da casca 

do caule (HR-HAc), assim como a toxicidade aguda para a realização da suplementação 

de ratos Wistar com o HR-HAc foram investigados nas doses de 25 (G25), 50 (G50) e 

150 mg/kg (G100) por quatro semanas (8 animais/grupo). A análise bioquímica foi 

utilizada para quantificar nitrito (NO), malondialdeído (MDA), atividade antioxidante, 

perfil lipídico e glicose. Identificou-se que o HR-HAc apresentou maior concentração 

de compostos fenólicos (274, 63 mg ác gál/g) e atividade antioxidante (5076,50 µmol 

Tx/g), que o extrato da polpa do fruto (HR-HAp) (3,49 mg ác gál/g e 29,26 µmol Tx/g, 

respectivamente). Além disso, o HR-HAc relaxou a aorta de rato pré-contraída com 

FEN de maneira dependente de concentração em ambos, presença e ausência do 

endotélio funcional (CE50 = 5,0 ± 1,1 vs 8,7 ± 1,8 µg/mL), sendo o relaxamento 

atenuado na presença do L-NAME (CE50 =142,4 ± 21,6 µg/mL), entretanto, não foi 

observado alteração no relaxamento induzido pelo extrato na presença da indometacina 

(CE50 = 2,9 ± 0,3 µg/mL). A suplementação aguda do HR-HAc apresentou baixa 

toxicidade, enquanto que a suplementação crônica mostrou aumento da potência 

relaxante da ACh em G50, quando comparado ao G100 (pD2 = 7,8 ± 0,1 vs 7,6± 0,1). A 

curva cumulativa com nitroprussiato de sódio (NPS) apresentou maior potencia 

relaxante em G100 quando comparado a G50 (pD2=  12,1 ± 0,04 vs 11,3 ± 0,3). A 

eficácia contrátil em aorta de rato sem endotélio foi reduzida em G100 (Emax =  40,4 ± 

5,1%). A curva cumulativa a FEN na presença de L-NAME mostrou diminuição na 

potência contrátil em aorta de rato com endotélio em G25 e G50 quando comparado GC 

na presença e ausência L-NAME (pD2 = 6,4 ± 0,1, 6,4± 0,1 e 6,9 ± 0,1, 

respectivamente), assim como a eficácia contrátil da FEN foi reduzida nos grupos G25, 

G50 e G100 quando comparado ao GC na presença e ausência de L-NAME (Emax = 61,4 

± 5,2; 74,4 ± 5,3; 76,9 ± 3,7; 100 e 100%, respectivamente). Verificou-se que não 

ocorreu diferença significativa para os valores da capacidade antioxidante, NO, perfil 

lipídico e glicose no plasma dos animais tratados e do grupo controle. Desse modo, 

conclui-se que este produto poderá ser indicado para benefícios profiláticos a patologias 

relacionadas à alterações na reatividade vascular. 

 

Palavras-chave: Hymenaea rubriflora Ducke. Vasorrelaxamento. Vasoconstricção. 

Óxido Nítrico. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to quantify the content of phenolic compounds of the bark extracts of 

the stem and pulp of the fruit of Hymenaea rubriflora Ducke and its effect on vascular 

reactivity to contractile and relaxing agents thoracic aorta of rats, as well as oxidative 

stress and biochemical parameters. extraction was performed phenolic compounds of 

the shell, the stem and the pulp using the ratio of water and alcohol solvents (1: 1). The 

presence of total phenolic compounds was performed by the Folin-Ciocalteu method 

and the antioxidant capacity for the kidnapping of free radical DPPH of hydroalcoholic 

extracts. The vasorelaxant effect of the hydroalcoholic extract of the stem bark (HR-

HAc), as well as acute toxicity for the realization of rats supplemented rats with HR-

HACwas studied at doses of 25 (G25), 50 (G50) and 150 mg / kg (G100) for four weeks 

(8 animals / group). Biochemical analysis was used to quantify nitrite (NO), 

malondialdehyde (MDA), antioxidant activity, lipid profile, and glucose. It was 

identified that the HR-HAcshowed higher concentration of phenolic compounds (274, 

63 mg AC Gál / g) and antioxidant activity (5076.50 micromol Tx / g), the fruit pulp 

extract (HR-HAp) ( Ac Ga 3.49 mg / g and 29.26 micromol Tx / g, respectively). In 

addition, the HR-HAcrelaxed the aorta pre-contracted with mouse FEN concentration 

dependent manner in both, presence and absence of functional endothelium (EC50 = 5.0 

± 1.1 vs. 8.7 ± 1.8 ug / mL), and the attenuated relaxation in the presence of L-NAME 

(EC50 = 142.4 ± 21.6 mg / mL), however, was not observed change in the relaxation 

induced by the extract in the presence of indometHAcin (EC50 = 2.9 ± 0.3 ug / mL). 

Acute supplementation HR-HAcshowed low toxicity, while the chronic 

supplementation showed increased relaxation potency of ACh compared to G50 G100 

(pD2 = 7.8 ± 0.1 vs. 7.6 ± 0.1). The cumulative curve with sodium nitroprusside (SNP) 

showed greater potency in relaxing G100 compared to G50 (pD2 = 12.1 ± 0.04 vs 11.3 

± 0.3). The contractile efficacy without endothelium in rat aorta was reduced G100 

(Emax = 40.4 ± 5.1%). The cumulative curve FEN in the presence of L-NAME showed 

reduction in contractile potency in rat aorta with endothelium G25 and G50 in 

comparison GC in the presence and absence of L-NAME (pD2 = 6.4 ± 0.1, 6.4 ± 0.1 

and 6.9 ± 0.1 respectively) as well as contractile efficiency of FEN was reduced in the 

groups G25, G50 and G100 when compared to the control group in the presence and 

absence of L-NAME (Emax = 61.4 ± 5.2, 74.4 ± 5.3, 76.9 ± 3.7, 100 and 100%, 

respectively). It was found that there was no significant difference in the values of 

antioxidant capacity, NO, lipid profile and glucose in plasma of the treated animals and 

the control group. Thus, it is concluded that this product may be indicated for 

prophylactic benefits to pathologies related to changes in vascular reactivity. 

 

Keywords: Hymenaea rubriflora Ducke. Vasorelaxation. Vasoconstriction. Nitric 

oxide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em meio a diversidade de plantas no mundo, o homem desde a antiguidade vem 

utilizando espécies vegetais para prevenção e tratamento de doenças. O uso empírico e 

etnofarmacológico de diversas espécies vegetais tornou-se base para o direcionamento 

de muitos estudos (MONTES et al., 2009). Encontram-se registrado informações sobre 

princípios ativos isolados em espécies vegetais brasileiras com propriedades medicinais, 

algumas utilizadas até a atualidade para terapêutica de várias patologias 

(MONTANARI; BALZANI, 2001). 

Dentre as diversas espécies que ocorrem no Brasil a Hymenaea, trata-se de uma 

leguminosa típica do cerrado brasileiro, também conhecida como jutaí ou jatobá do 

cerrado (ALMEIDA; SILVA; RIBEIRO, 1987). Este vegetal que ocorre no Nordeste, 

foi evidenciado em um estudo etnofarmacológico desenvolvido por Cartaxo, Souza e 

Albuquerque (2010), por ser culturalmente consumido pela população por meio de 

infusões e decocções das folhas, raízes, frutos e a casca do caule para diversas 

finalidades terapêuticas, como: anemias, problemas renais, dores de garganta e doenças 

de vias respiratórias.  

Estudos experimentais têm mostrado efeito antidiarréico e gastroprotetor com o 

extrato da casca do caule da espécie Hymenaea stigonocarpa Mart em ratos com úlcfoi 

peptídica e gástrica (RODRIGUES et al., 2012) e efeito hipoglicemiante    e    

hipolipemiante    acompanhado    de   redução   de  LDL e HDLcolesterol com uso de 

concentrado da polpa do fruto também em ratos diabéticos (SALES, 2011). 

Alguns estudos in vitro evidenciam propriedades antioxidante, pela capacidade 

de sequestrar os radicais DPPH (2,2difenil1pricrilhidrazil) e antiinflamatória pelo 

isolado do ácido graxo linolênico, assim como a presença de compostos fenólicos com 

promissor efeito terapêutico (BEZERRA et al., 2013; VEGGI et al., 2014). 

Interessantemente, atividades próoxidantes e inflamatórias estão entre os principais 

mecanismos que explicam a menor capacidade vasodilatadora e o resultante aumento da 

pressão arterial em hipertensos (NEVES et al., 2012). 

A liberação das espécies reativas de oxigênio (EROS) induz, a nível 

cardiovascular, contração vascular, disfunção endotelial e libfoição de citocinas 

próinflamatórias tais como interleucina-6 e Tumor Necrosis Factor – alpha - TNF-α. 
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Nos rins, promove reabsorção de sódio, decréscimo da filtração glomerular e dano 

tecidual, que contribui para aumento do volume plasmático. Além disso, promove 

aumento da atividade simpática (LASSÈGUE; GRIENDLING, 2004), sendo todos estes 

fenômenos contribuintes para o aumento da pressão arterial.  

A presença de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórios na casca, caule ou 

polpa do Hymenaea, suportam a hipótese de que este produto pode apresentar a 

capacidade anti-hipertensiva.  Entretando, apesar destas evidencias prévias, não há 

estudos que apresentaram a eficácia da suplementação da casca do caule e da polpa do 

Hymenaea na função vascular, e consequentemente na pressão arterial. Por outro lado, 

foi demonstrado efeito espasmolítico em traquéia de ratos hiperresponsivos e ação 

imunomoduladora sobre leucócitos e eosinófilos dos mesmos em um estudo com o 

isolado fenólico astilbin, obtido do extrato da casca do caule do Hymenaea courbaril 

(BEZERRA et al., 2013). Este efeito espasmolítico em traqueia oferece uma base para 

se testar a hipótese de ocorrer efeito relaxante também a nível de músculo liso vascular. 

Diante desta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo geral investigar 

o efeito do extrato de Hymenaea rubriflora Ducke na reatividade vascular e capacidade 

antioxidante em ratos. Como objetivos específicos: quantificar os compostos fenólicos e 

avaliar a capacidade antioxidante do extrato da casca do caule e do fruto do H. 

rubriflora D., investigar o efeito do extrato hidroalcoolico sobre a reatividade vascular 

de artéria aorta torácica isolada; avaliar o efeito da suplementação do extrato 

hidroacóolico sobre a reatividade vascular de artéria aorta torácica isolada, assim como 

o efeito desta suplementação sobre o estresse oxidativo, e perfis lipídico/glicêmico de 

ratos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DO JATOBÁ  

 

2.1.1 O jatobá do cerrado (Hymenaearubriflora Ducke) 

 

 

O Jatobazeiro (Hymenaea rubriflora D.) é uma planta com 4 a 6m de altura, 

característica do cerrado brasileiro (Figura 1), que produz frutos farináceos comestíveis 

com comprimento entre 6 e 18 cm e diâmetro de 3 a 6 cm (CHANG et al., 1998) .Seus 

frutos são apresentados na Figura 2, têm formato de vagem, com uma casca lenhosa 

marrom escuro intenso, polpa de cor amarela, sabor doce e aroma característicos. Suas 

sementes são achatadas quando frescas, elas são apreciadas por pessoas e animais 

(DIAS; LUZIA; JORGE, 2013). 

 

Figura 1- Jatobá (Hymenaea rubriflora Ducke.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

 

A polpa de fruta pode ser utilizados na formulação de aperitivos por 

proporcionar sabor apetecível e enriquecer a alimentação com fibras (CHANG et al., 

1998). São muito apreciados pela população regional, sendo consumidos e utilizados na 

elaboração de bolos, pães e mingaus, cookies e snacks com alto teor de fibras (SILVA et 

al., 2001). 
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Figura 2: Fruto do Jatobá 

 

Fonte: própria 

 

Estudo fitoquímico de Dias, Luzia e Jorge (2013) evidencia significativa 

presença de minerais, especialmente sódio, potássio e fósforo, assim como a presença 

de fibra bruta considerando 50,02% na polpa e 72,14% na semente e a presença de 

vitamina C com 121,45 mg/100g e 51,87 mg/100g na polpa e semente respectivamente 

como evidenciado na tabela 1.  Também observou-se a presença de óleos essenciais 

oleico e linoleico e substâncias bioativas abundantes como o alfa-tocoferol e beta-

sitosterol.  

Até mesmo a casca do caule pode ter propriedades funcionais. A madeira é 

composta, principalmente, de celulose, hemiceluloses e lignina, também conhecidos 

como metabólitos primários, que são responsáveis pela formação da parede celular e 

pela maioria de suas propriedades (LEPAGE, 1986), Os componentes minoritários de 

baixo peso molecular são os extrativos ou metabólitos secundários (saponinas, taninos, 

alcalóides, flavonóides, graxas, terpenos e esteróides) e as substâncias minfoiis, que 

constituem o material inorgânico.  

Os flavonóides são estruturas polifenólicas de baixo peso molecular encontradas 

naturalmente no gênero Hymenaea; alguns estudos apresentam isolados de flavonóides 

em diferentes espécies deste gênero. Imai e colaboradores (2008), identificaram 

estruturas dos flavonóides em isolados do cerne de H. courbaril (figura 3A), Ishibashi e 

colaboradores (1999), isolaram diflavonoides da espécie parvifolia (figura 3B). Nas 

plantas, os flavonóides garantem a proteção dos vegetais contra a incidência de raios 

ultravioleta; proteção contra insetos, fungos, vírus e bactérias; atração de animais com a 

finalidade de polinização; ação antioxidante; controle da ação de hormônios vegetais; 

agentes alelopáticos e Inibição de enzimas (MARANHÃO, 2009). 
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Tabela 1: Composição fisicoquímica de calorias totais, macronutrientes, minfoiis e 

vitamina C da polpa e semente do jatobá (Hymenaea courbaril L.). 

 

   

Constituintes (%) Polpa Semente 

Lipídeos 1,94 ±0,05 5,78±0,02 

Proteínas 12,32±0,02 11,32±0,01 

Fibras 50,02±0,28 72,14±0,08 

Carboidratos 31,2 8,81 

Calorias (kcal/100g) 191,54 132,54 

Vitamina C (mg/100g) 121,45±0,65 51,87±027 

Minfoil (mg/100g):   

Cobre 2,07±0,07 3,35±0,01 

Selênio 0,27±0,23 0 

Boro 1,32±0,56 1,31±0,53 

Manganês 7,62±0,58 3,90±0,25 

Zinco 1,14±0,12 2,01±0,33 

Cálcio 57,39±0,09 89,50±0,05 

Potássio 229,40±0,11 139,65±0,02 

Magnésio 99,15±0,06 82,47±0,16 

Fósforo 137,60±020 158,16±0,61 

Sódio 468,15±0,29 251,49±0,50 

Fonte: adaptado de Dias; Luzia; Jorge, (2013). 

 

Além dos compostos fenólicos, outros compostos têm sido isolado das cascas do 

caule, tronco e frutos do Hymenaea, como os sesquiterpenos, diterpenos, ácidos graxos 

e oligossacarídeos; assim como a sacarose e o ácido linoleico foram isolados do pó 

amarelado obtido a partir de seus frutos (NOGUEIRA et al., 2002; JAYAPRAKASAM 

et al., 2007).  

Os terpenos são moléculas de tamanho relativamente pequeno, os quais 

apresentam em sua constituição seguimentos de unidades isoprênicas com átomos de 

carbono geralmente múltiplos de cinco, ligados entre si, geralmente são encontrados na 

forma de seus derivados oxigenados, tais como, álcool, aldeído, cetonas, ésteres e 

ácidos carboxílicos (MATICH et al., 2007).  

Alguns terpenos são utilizados na indústria farmacêutica para a formulação de 

medicamentos, como o mentol (figura 4), constituinte do óleo essencial Labiaceae. É o 

mais empregado no ramo da indústria devido a suas propriedades anestésicas e anti-

inflamatórias (GALEOTTIA et al., 2002; ECCLES, 1994). Apesar de serem moléculas 

estruturalmente simples, exercem atividade terapêutica, já bastante elucidada na 

literatura, destacando-se pela sua ação no sistema cardiovascular, por desempenhar 
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atividades vasorelaxante, hipotensiva e na diminuição da frequência cardíaca 

(PEIXOTO-NEVES et al., 2010; BASTOS et al., , 2010; AYDINET al., 2007; 

MAGALHÃES et al., 2008). 

 

 

Figura 3: A: Estruturas dos flavonóides isolados do cerne de H. courbaril.B:flavonóides 

isoladosdas cascas do caule de H. parvifolia. 

 

A 

 

B 

 

 

 

 

 

Fonte: MARANHÃO, 2009. 

 

Figura 4 : Estrutura de álcool quiral (+) e mentol (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de MARANA, DUCATI, SILVA, FILHO, 2013. 
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2.1.2 Propriedades terapêuticas do gênero Hymenaea 

 

 

Considerando que a composição química do Hymenaea fornece capacidade 

antioxidante, anti-inflamatória, antiviral e antilarvicida (JAYAPRAKASAM et al., 

2007), alguns estudos tem testado esta propriedades. Entretanto, o jatobá ainda é pouco 

elucidado na literatura, ocorrendo predominância para os estudos etnobotânicos, 

etnofarmacológicos e caracterização bioquímica do extrato das espécies H. courbari 

L.;H. stigonocarpa Mart e H. stilbocarpa Mart (CARTAXO; SOUZA; 

ALBUQUERQUE, 2010) (ALIMENTAR et al., 2001) (RODRIGUES ORSI et al., 

2012) (VEGGI et al., 2014), poucas evidências científicas são apresentadas, no que se 

refere a sua capacidade farmacológica, não sendo identificado estudos de intervenção 

em humanos. 

O estudo de Bezerra et al. (2013),  apresenteou a presença de um importante 

flavonóide, astilbin,  que foi  isolado  da casca do caule do H. courbaril, sendo capaz de 

retardar aproximadamente 50% da contração induzida por K
+
 em anéis traqueais de 

ratos. No mesmo estudo, observou-se que a suplementação de 150mg/kg do extrato 

alcoólico da cascas do H. courbaril em ratos sensibilizados com ovalbumina diminuiu a 

hipersensibilidade das vias aéreas, assim como reduziu o número total de glóbulos 

brancos, em particular os eosinófilos e neutrófilos no tecido bronco-alveolar. 

Rodrigues Orsi et al. (2012), avaliaram a capacidade gastroprotetora do extrato 

da casca do caule e da polpa do fruto do H. stinocarpa em ratos com lesão na mucosa 

gátrica e duodenal, assim os animais foram tratados por 14 dias com 200 mg/kg do 

extrato e 10% da ração foi complementada pela farinha do fruto. Desse modo 

identificou-se a capacidade antidiarreica, gastroprotetora e cicatrizante do extrato da 

casca e da polpa do fruto do H. stinocarpa,o que pode representar uma importante fonte 

alimentar para o tratamento de úlcfois pépticas. 

O efeito hipoglicemiante do Hymanea foi identificado por Sales (2011), quando 

realizou a suplementação por 50 dias do concentrado de jatobá preparado feito por 

diluição a 10% peso/volume da polpa do fruto, em volume correspondente a 0,5 

mL/100g de peso corporal do animal. A administração foi realizada diariamente por 

gavagem nos animais diabéticos. 

Com base nos achados de estudos prévios os quais utilizaram diferentes espécies 

do gênero Hymaneae em experimento in vitro, na musculatura lisa de traquéia e 
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(BEZERRA et al, 2013; RODRIGUES ORSI et al., 2012), compreende-se a necessidade 

de avaliar o efeito de outra espécie do gênero das diversas especies de Hymaneae em 

músculo liso de vaso sanguíneo.  

 

 

2.2 REATIVIDADE VASCULAR E HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 

 

Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, considera -se 

adultos hipertensos aqueles que apresentam valores sustentados para pressão arterial 

sistólica igual ou superior a 140 mmHg e/ou  pressão arterial diastólica igual ou 

superior a 90 mmHg, com diagnóstico validado por medidas repetidas, por pelo menos 

três ocasiões (SBC; SBH; SBN, 2010), de tal modo que a hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) é diagnosticada por níveis pressóricos aumentados e sustentados com alterações 

funcionais e metabólicas associados.  

Do ponto de vista vascular, este estado sustentado de pressão arterial aumentada 

é resultado, dentre alguns fatores de uma diminuição da capacidade do leito vascular de 

responder a estímulos vasorrelaxantes e uma hiperresponsividade a estímulos contráteis 

(KEARNEY et al., 2004). Em modelo animal, este fenômeno é investigado através de 

estudos de reatividade a agentes agonistas contráteis e relaxantes (JESUÍNO, 2013; 

SOCORRO, 2014). Em humanos é avaliado indiretamente por meio da resposta 

pletismográfica a agentes contráteis e relaxantes (MENEZES, 2014). 

A HAS tem sido apontada como o mais importante fator de risco modificável 

para as doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais (LEWINGTON et al., 

2002; KEARNEY et al., 2004). Estudos têm demonstrado uma relação direta entre 

níveis elevados de pressão arterial e aumento no risco de lesões em órgãos-alvo, 

tais como, acidente vascular encefálico (JONES et al., 2003; VEGLIO et al., 2009), 

doença arterial coronariana (LAI et al., 2012), insuficiência cardíaca (GADDAM et al., 

2009) e insuficiência renal (YAN et al., 2012). 

Vários estudos apontam o sedentarismo, o tabagismo, as dislipidemias e a 

obesidade como fatores de relação direta com o aumento da pressão arterial, ainda 

bastante preocupantes, que se apresenta entre homens e mulheres, e independem da 

classe econômica (YAHAGI; DAVIS; ARBUSTINI; VIRMANI, 2015; GUS et al., 

2015; YUSUF et al., 2004). Desse modo a terapêutica desta enfermidade, deverá voltar-
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se a compreensão de sua etiologia, dos fatores de risco modificáveis abordados 

anteriormente e dos fatores de risco não modificáveis como idade, gênero, etnia e 

fatores genéticos (CESARINO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008)  que também 

determinam o controle da pressão arterial. 

O consumo de alimentos funcionais capazes de promover o controle da pressão 

arterial torna-se uma estratégia importante no controle e na prevenção da HAS. Desse 

modo, tem sido reportado diversos alimentos como chia, melancia, uva e derivados, e 

leite que promovem redução da pressão arterial por sua capacidade de reduzir o estresse 

oxidativo, inflamação sistêmica em humanos (TOSCANO, 2013; BRITO, OLIVEIRA, 

TOSCANO, SILVA, 2013) e melhoria da reatividade vascular a agentes relaxantes, bem 

como inibição da reatividade vascular a agentes contráteis em estudo com modelo 

animal (SOCORRO, 2014; ANDRADE, 2014). 

 

2.3 MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E 

INFLUÊNCIA DA DIETA 

 

 

O sistema renina-angiotensina aldosterona (SRAA) é um complexo hormonal 

que desempenha importante função no controle da pressão arterial e na homeostasia 

hidroeletrolítica do organismo (CAREY; SIRAGY, 2003). A renina é uma enzima 

proteolítica, com ação vasopressora, libfoida pelas células justaglomerulares dos rins em 

resposta a situações de hipovolemia e/ou hipotensão. Em nível de circulação, a renina 

age sobre o angiotensinogênio formando a angiotensina I, que por sua vez sofre a ação 

da Enzima de Conversão da Angiotensina I (ECA) produzindo a angiotensina II, um 

peptídeo biologicamente ativo (RIGATTO; BOHLKE; IRIGOYEN, 2004). A 

angiotensina II atua via ativação dos receptores AT1 o qual, estimula uma série de 

respostas no nível intracelular incluindo a mobilização de cálcio, estimulação na troca 

Na+/H+, metabolismo do fosfato, promovendo vasoconstricção. Além disso, a 

angiotensina II promove a produção de aldosterona pelas glândulas adrenais, acarreta no 

aumento da reabsorção de sódio e água pelos túbulos distais do sistema renal e, 

consequentemente, elevação da volemia (CAREY; SIRAGY, 2003; QUEIROZ; 

MONTEIRO; BRAGA, 2013). O quadro 1 mostra os principais mecanismos envolvidos 

no aumento da pressão arterial e a intervenção nutricional na modulação dos fatores 

fisiopatológicos evidenciados. 
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O sódio é um minfoil que atua na regulação osmótica dos fluidos corporais pelos 

rins, além de aumentar a condução de estímulos nervosos e contração muscular 

influenciando no aumento da pressão arterial (MOLINA et al., 2003). Segundo as VI 

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) o consumo modfoido de sódio é 

considfoido um meio de prevenção primária não medicamentosa da HAS. Por outro 

lado, alimentos que atuam na regulação dos fluidos corporais e na reatividade vascular 

são apresentados como adjuvantes no controle da HAS, a exemplo do chuchu (Sechium 

edule) cujo efeito vasorrelaxante obtido do extrato hidroalcoolico da raiz desta planta 

foi descrito em teste pré-clínico (EKPENYONG, AKPAN, DANIEL, 2014), o uso da 

polpa e da casca dos frutos desta espécie vegetal levaram a diminuição da pressão 

arterial de usuários em Minas Gerais (COSTA, 2011). Outras espécies vegetais são 

apontadas como atuantes no controle da hipertensão, como o hibiscus, Hibiscus 

sabdariffa (JESUÍNO, 2013), erva-cidreira, Lippia Alba (CUNHA et al., 2013) e o 

campim-santo,  Lippia Alba (MAYNARD et al., 2013). 

 

Quadro1- Mecanismos fisiopatológicos da hipertensão arterial sistêmica e sua medida 

nutricional atenuante. 

MECANISMOS CONSEQUÊNCIAS 
INTERVEÇÃO 

NUTRICIONAL 

Sistema Renina Angiotensina 

Aldosterona (SRAA) 

hipfoitivado 

Aumenta da volemia, 

atividade simpática e 

vasoconstricção 

Diminuir a ingestão de 

sódio Barorreflexo diminuído 

Ausência de feedback 

negativo quando a pressão 

arterial aumenta 

atividade simpática aumentada Vasocosntrição 

Espécies reativas de oxigênio 

(EROS) com produção 

exacerbada 

Vasocosntrição e aumento 

da atividade simpática 

Consumir alimentos 

antioxidantes 

Função endotelial deficiente , 

com produção ou 

biodisponibilidade diminuída 

de fatores vasorelaxantes 

Diminui a capacidade 

vasodilatadora 

Consumo de alimentos 

ricos em L-arginina e L-

citrulina, precussopres de 

NO (óxido nítrico) 

Agentes inflamatórios 

Aumento da atividade 

simpática e disfunção 

endotelial 

Consumo de alimentos 

anti-inflamatórios 

 
 
 Fonte: Adaptado de Toscano (2014). 
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Enquanto o comprometimento da atividade barorreflexa é apontado como um 

dos maiores determinantes do aumento da variabilidade da pressão arterial em sujeitos 

hipertensos (SILVA et al., 2007). Esses indivíduos apresentam uma menor 

despolarização dos barorreceptores, mesmo diante de níveis elevados de pressão arterial 

(CONSOLIM- COLOMBO; FIORINO, 2005). Como resultado, a redução reflexa da 

pressão arterial deixa de ocorrer mantendo estes sujeitos com seus níveis pressóricos 

elevados permanentemente. 

Alterações nas respostas cardiovasculares encontradas na HAS estão associadas 

a disfunções na atividade dos reflexos cardiovasculares (barorreceptores, 

quimiorreceptores e receptores cardiopulmonares), no sistema nervoso autônomo ou em 

ambos, uma vez que esses reflexos estão envolvidos na modulação da atividade 

autonômica simpática (CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001; IRIGOYEN et 

al., 2005). 

Não se conhece alguma medida nutricional que restaure a função barorreflexa. 

Entretanto, o efeito da hiposensibilidade barorreflexa é um estado sustentado de maior 

atividade autonômica simpática (CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001; 

IRIGOYEN et al., 2005). Equanto isso, sabe-se que alimentos como uva e derivados e 

consumo modfoido de álcool resultam em diminuição da atividade nervosa simpática 

em humanos (DAL; BOSCO, 2006). 

As espécies reativas de oxigênio (EROS) também desempenham respostas 

moduladoras na função cardiovascular. Tratam-se de pequenas moléculas de oxigênio 

utilizado na respiração, que sofrem oxidação e perdem o balanço usual de elétrons, 

tendo como característica a instabilidade química e a capacidade de desestabilizar 

moléculas em sua proximidade (NOWOTNY; et al., 2015; BECKMAN; AMES, 1998). 

Essas podem ser classificadas em espécies radicalares, como superóxido (O2−) e 

hidroxil (HO-), e em não radicalares, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) (KOHEN; 

NYSKA, 2002). 

Vários sistemas são afetados pela ação das EROS, incluindo o cardiovascular, 

renal e nervoso, seja de forma direta ou através da depleção do óxido nítrico. Os efeitos 

dessas espécies, a nível cardiovascular incluem indução a contração, com degradação do 

óxido nítrico, disfunção endotelial e remodelação hipertrófica dos vasos sanguíneos; já 

nos rins promovem a reabsorção de sódio, decréscimo da filtração glomerular e dano 

tecidual; enquanto no sistema nervoso aumentam a atividade simpática (LASSÈGUE; 

GRIENDLING, 2004). Desta forma, essas alterações na estrutura e função vascular 
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induzem a redução na vasodilatação, aumento da vasoconstrição, inflamação vascular e 

remodelação estrutural provocando aumento da resistência periférica e, 

consequentemente, da pressão arterial (WILCOX, 2005). 

Enquanto isso, vários alimentos são apresentados na literatura pelo seu potencial 

antioxidante, a exemplo da uva cujo polifenóis apresenta importante ação 

cardioprotetora (DAS; MUKHERJEE; RAY, 2010), os vegetais, legumes, frutas, nozes, 

sementes, cereais, peixes e azeite de oliva apresentados na dieta do mediterrâneo, 

associam-se a efeitos benéficos nos níveis pressóricos devido aos compostos de ação 

antioxidantes presentes nesses alimentos. (TOLEDO, 2013; (TRICHOPOULOU; 

VASILOPOULOU, 2000). 

Sabe-se que uma dieta equilibrada é capaz de oferecer alimentos ricos em 

compostos antioxidantes, capazes de modular a ação dos EROS e o processo 

inflamatório sistêmico. Corroborando com estudos anteriores, Bezerra (2014) em seu 

estudo de revisão apresenta alimentos ricos em vitamina C, vitamina E e beta carotenos, 

os quais agem como seqüestrastes de espécies reativas de oxigênio, além de atuar na 

redução da disfunção endotelial em homens com histórico de doenças cardiovasculares 

ou diabetes (WANNAMETHEE et al., 2006).  

A inflamação sistêmica é uma condição envolvida na etiologia da HAS, assim 

como na maioria das doenças cardiovasculares (PARK; CHARBONNEAU; 

SCHIFFRIN, 2001; MONNINK  et  al.,  2002).  O tecido adiposo, especialmente, a  

gordura  viscfoil  é  uma importante fonte produtora de citocinas pró-inflamatórias 

(KERSHAW; FLIER, 2004) que provocam a disfunção endotelial contribuindo assim, 

para o desenvolvimento da hipertensão (LÓPEZ-JARAMILLO et al., 2013). A 

inflamação também pode ser decorrente do excesso de EROS que atuam modulando a 

transcrição de genes que codificam citocinas, fatores de crescimento e moléculas de 

adesão desencadeando o processo inflamatório (LUM; ROEBUCK, 2001). 

Os ácidos graxos poli-insaturados; ácido linoleico (ω-6) e ácido α-linolênico (ω-

3), quando metabolizados formam outros poli-insaturados como ácido araquidônico, 

ácido eicosapentaenóico (EPA), e ácido docosahexaenoico (DHA; ω-3) 

respectivamente. Diversos estudos têm demonstrado os efeitos benéficos do ω-3 à 

saúde, sua atividade anti-inflamatória é representada pela capacidade de reduzir a 

síntese de derivados do ácido araquidônico, as prostaglandina E2 (PGE2), tromboxano 

A2 (TXA2), prostaciclina (PGI2) e leucotrieno B4 (LTB4), no metabolismo lipídico, 

diminui a concentração de colesterol total e LDL, ação vasodilatadora e redução da 
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incidência de aterosclerose, atividade anticoagulante e antiagregante (KREMER, 2007; 

MESQUITA et al., 2011). Os alimentos ricos em  α-linolênico são os óleos de linhaça, 

canola e peixes (CALDER, 2003; JAMES; GIBSON; CLELAND, 2007). 

Os próprios vasos também controlam a pressão arterial através da produção de 

substâncias tanto vasoconstritoras (endotelinas, endoperóxidos cíclicos - prostaglandina 

e tromboxano, angiotensina II e EROS), quanto vasodilatadoras (prostaciclina, fatores 

hiperpolarizantes derivados do endotélio e óxido nítrico) (BATLOUNI, 2001). Destas, o 

óxido nítrico (NO) é a substância com maior potencial de controle da pressão arterial, a 

nível endotelial (GILES et al.,2012). No endotélio, o NO é sintetizado a partir do 

aminoácido L-arginina pela ação da enzima óxido nítrico sintase, em resposta a 

estímulos fisiológicos, como a ação do mensageiro químico a acetilcolina (Ach) que 

ligando-se a receptores específicos da célula endotelial, promovem a abertura dos canais 

de cálcio, promovendo a contação, logo o óxido nítrico produzido difunde-se da célula 

endotelial para o célula muscular, onde ativa a enzima guanilato ciclase (GC), causando 

aumento nos níveis de guanosina monofosfato cíclico (cGMP). O aumento nos níveis de 

cGMP diminui a quantidade de Ca
2+

 livre na célula muscular, causando sua relaxação 

(BRUNNER et al.,2005). Além da função vasodilatadora, o NO exerce importante ação 

protetora vascular, por inibir a agregação plaquetária, a adesão leucocitária e a 

proliffoição das células musculares lisas (CARVALHO et al., 2001). 

Diversos nutrientes têm sido demonstrados como capazes de aumentar a 

produção de NO, com consequente aumento da capacidade vasodilatadora. Dentre eles, 

o aminoácido L-arginina quase dobrou a concentração de nitrito/nitrato plasmático, 

fenômeno este acompanhado por significativa redução da pressão arterial (LIMA, 

2009). Enquanto isso, alguns estudos demostraram que a ingestão de melancia também 

foi capaz de reduzir a pressão arterial, aumentar a capacidade vasorrelaxante e a 

produção de NO em humanos (FIGUEROA et al., 2010 COLINS, 2007).  

 

2.4  MECANISMOS DA CONTRAÇÃO E RELAXAMENTO EM MÚSCULO LISO 

 

Com base nos achados de estudos prévios os quais utilizaram diferentes espécies 

do gênero Hymaneae em experimento in vitro, na musculatura lisa de traquéia e íleo 

(BEZERRA et al., 2013; RODRIGUES ORSI et al., 2012) assim como, a escasses de 

estudos com modelos in vivo, compreendemos a necessidade de avaliar o efeito de outra 

espécie do gênero o Hymaneae em músculo liso de vaso sanguíneo. De fato, vários 
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estudos têm utilizado como modelo experimental a musculatura lisa vascular (BRITO, 

2014; SILVA, 2009), buscado identificar estratégias terapêuticas no tratamento das 

diversas patologias que acometem as doenças cardiovasculares. 

Para que ocorra a contração do músculo liso deverá existir um aumento na 

concentração de cálcio no citoplasma da célula muscular ([Ca
2+

]c) este íon pode ser 

originado do meio extracelular, que permite o influxo de Ca
2+ 

para o citoplasma através 

dos canais de cálcio dependentes de voltagem (CaV) (CATTFOILL, 2011), e outra 

intracelular, representada pelos estoques intracelulares, principalmente o retículo  

sarcoplasmático  (RS),  que  libforam   Ca
2+   para  o  citosol  (MA;  PAN, 2003). O 

cálcio presente no citosol foi ligado a proteínas específicas, desencadeando diversos 

processos intracelulares, dentre estes a fosforilação da cadeia leve de miosina que foi 

ligada aos filamentos de actina, promovendo a contração muscular (WEBB, 2003). 

A regulação funcional da [Ca
2+

]c, para dar início a uma resposta contrátil no 

músculo liso depende de dois tipos de acoplamentos: um acoplamento eletromecânico, 

que envolve a mudança de potencial de membrana (Vm) e outro acoplamento fármaco-

mecânico, que acontece quando a contração promovida por um agonista é maior que a 

observada só com a mudança do Vm. O acoplamento eletromecânico leva a resposta 

contrátil através da despolarização de membrana diretamente associada ao aumento da 

concentração extracelular de potássio ([K
+
]e) (Figura 5) ou a ligação de bloqueadores 

dos canais de K
+

 

(REMBOLD, 1992). 

Por outro lado, o mecanismo fármaco-mecânico da contração ocorrem quando 

um agonista como fenilefrina, angiotensina II e adrenalina, ligam-se a seus receptores 

acoplados à proteína G (GPCRs) e ativam a cascata do inositol,  através  da  proteína  

Gq   ou  G11,  cujas  suas  subunidades    ativam  a fosfolipase C β1 (PLCβ1) e 

consequentemente promovem hidrólise de fosfolipídios presentes na membrana do tipo 

4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol (PIP2), produzindo o  1,4,5-trisfosfato  de  inositol  

(IP3)  e  diacilglicerol  (DAG)  (BERRIDGE,  2008; BILLINGTON; PENN, 2003). 

O IP3  induz a libfoição de Ca
2+  do RS por ativar os receptores de IP3 

(IP3R) e o DAG ativa a proteína cinase dependente de Ca
2+ (PKC), que, por sua 

vez, leva a um aumento na [Ca
2+

]c através da ativação direta dos CaV ou, 

indiretamente, por inibição de canais de K
+ presentes na membrana plasmática 

(FUKATA; AMANO; KAIBUCHI, 2001). O aumento na [Ca
2+

]c favorece a ligação do 

Ca
2+ com a proteína CaM, formando o complexo 4Ca

2+
-CaM. Este complexo ativa a 
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cinase da cadeia leve da miosina (MLCK), a qual fosforila a cadeia leve regulatória da 

miosina (rMLC), promovendo a intfoição dos filamentos de miosina  com  os  de  

actina,  desencadeando  o  processo  de  contração  do músculo liso (Figura 6) (WEBB, 

2003). 

 

 

Figura 5 - Acoplamento eletromecânico da contração muscular lisa pelo aumento da 
concentração extracelular de K+. 

 

 

Legenda: Durante o repouso, o gradiente químico favorece o efluxo de íons K
+ através de 

seus canais de vazamento, deixando a região perimembranar interna das  células 

musculares lisas polarizadas negativamente; 2. um aumento na [K
+
]e diminui o efluxo desses 

íons, havendo acúmulo de cargas positivas na região perimembranar interna; a célula 

despolariza, ocasionando a ativação dos CaV que leva ao influxo de Ca
2+ com consequente 

contração. Fonte: SOUZA, 2014. 

 

Se o aumento na [Ca
2+

]c gfoi a contração muscular, logo, o relaxamento 

ocorre por diminuição dos níveis deste íon no meio citosólico (SOMLYO; SOMLYO, 

1994). Esta diminuição na [Ca
2+

]c pode ocorrer por um acoplamento eletromecânico, 

caracterizado pela repolarização ou pela hiperpolarização da membrana, ou ainda, pelo 

acoplamento fármaco-mecânico, que se dá pela ativação de receptores de membrana e 

inibição das vias bioquímicas que levam a contração (WOODRUM; BROPHY, 2001). 

O acoplamento eletromecânico que leva ao relaxamento envolve a abertura de 

canais de K
+
, que desempenham um papel chave na regulação do potencial de repouso 

da membrana e na excitabilidade celular, sendo que a contração no músculo liso 
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depende do balanço entre o aumento  da condutância ao K
+
, gfoindo uma 

repolarização/hiperpolarização. Além disso, a hiperpolarização da membrana das 

células musculares lisas pode ser produzida por substâncias que abrem diretamente os 

canais de K
+
, como, por exemplo, a cromacalina, a levocromacalina e o nicorandil e, 

consequentemente, aumentam o efluxo de K
+ 

da célula (KNOT; BRAYDEN; 

NELSON, 1996). 

O acoplamento fármaco-mecânico que leva ao relaxamento envolve a 

fosforilação, via proteína cinase dependente de cAMP (PKA) ou de cGMP (PKG), de 

vários substratos, ocasionando: (1) o aumento na atividade da Ca
2+

-ATPase tanto do RS 

(SERCA) como da membrana plasmática (PMCA), aumentando, assim, o sequestro e a 

extrusão de Ca
2+ 

,respectivamente, diminuindo a [Ca
2+

]c; (2) a inativação do IP3R, pela 

PKG, reduzindo sua capacidade de libfoir o Ca
2+ 

do RS; (3) diminuição da [Ca
2+

]c por 

ativação do trocador  Na+/ Ca
2+

; (4)  a  inibição  da  MLCK,  reduzindo  sua  afinidade  

pelo complexo 4 Ca
2+

-CaM, causando uma redução nos níveis de rMLC fosforilada 

e, dessa forma, do processo contrátil; (5) a inibição direta dos CaV, causando uma 

redução da [Ca
2+

]c por diminuir o influxo de Ca
2+ e (6) a ativação de canais de K

+  

que, por hiperpolarização, bloqueiam os CaV  (WOODRUM; BROPHY, 2001; 

DUTTA et al., 2002; DANILA; HAMILTON, 2004). 

 

Figura 6 - Esquema do mecanismo fármaco-mecânico da contração no músculo liso 

pela ativação da via Gq/11-PLCβ1 
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Legenda: O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. levando 

a troca do GDP por GTP na subunidade α das proteínas Gq/11 (não mostrado na figura), 

tornando-se ativa; 3. a subunidade αq/11-GTP ativa a enzima PLCβ1; 4. a PLCβ1 cliva o 

fosfolipídio de membrana PIP2 em IP3 e DAG; 5. o IP3 migra pelo citosol e ativa o IP3R 

presente no RS, libfoindo o Ca
2+ do estoque; 6. o Ca

2+ libfoido ativa o RyR, fazendo com que 

mais Ca
2+ seja libfoido para o citoplasma; 7. o Ca

2+
junto com o DAG ativam a PKC; 8. a PKC 

ativada fosforila os CaV promovendo o influxo de Ca
2+ 

;9. o aumento da [Ca
2+

]c aumenta a 

afinidade do Ca
2+ pela CaM formando o complexo4 Ca

2+
-CaM e ativando a MLCK; 10. a 

MLCK ativada fosforila a rMLC que intfoige com os filamentos de actina, desencadeando a 

contração do músculo liso. As definições das abreviaturas estão presentes na lista de 

abreviaturas e no texto. Fonte: CORREIA, 2013. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Este estudo é caracterizado como experimental, préclínico, do tipo controlado e 

randomizado. 

 

3.2 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Inicialmente foi feita a caracterização do extrato hidroalcoólico da casca e da 

polpa do Hymenae rubriflora Ducke para determinação dos compostos fenólicos E 

capacidade antioxidante. Em seguida, foram realizados procedimentos de toxicidade e 

teste in vitro para avaliar a ação do extrato sobre a reatividade vascular de aorta torácica 

de ratos Wistar. Tendo sido constatada ausência de toxicidade e ocorrência de 

reatividade da artéria aorta ao extrato, procedeu-se um protocolo de suplementação de 

ratos Wistar. Após 30 dias de suplementação, os animais foram eutanasiados, amostras 

de sangue foram coletadas para posterior análise de ação antioxidante e do perfil 

glicídico/lipídico e a artéria aorta foi removida para ensaios de reatividade vascular a 

agentes relaxantes e contráteis. 

 

3.3 PRODUTO TESTE 

 

 

A espécie Hymanea rubriflora Duckefoi coletada no Municício de Cuitegi no 

Estado da Paraíba no período de Agosto de 2015 e posteriormente foi realizada a 

identificação botânica da espécie. Uma exsicata da planta está depositada no Herbário 

Profº Lauro Pires Xavier (JPB)/UFPB sob o código de identificação JPB nº 61262. 

 

3.3.1 Obtenção e preparo do extrato da casca do caule e da polpa do fruto de jatobá 

 

 

A casca do caule foi previamente aquecida em estufa por 50ºC durante 5 dias, 

em seguida, as cascas foram submetidas ao processo de trituração utilizando 
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inicialmente um ―mixer‖ comercial seguido de trituração em cuba de porcelana, para 

então se obter um produto final compartículas homogêneo abaixo de 0,35 mm, 

equivalente a 20g. Com o material homogeneizado a amostra foi levada a extração 

usando como solvente uma mistura de etanolágua (1:1) levada ao agitador por 2 horas 

sob agitação de 200 força g. Após o período de extração, o material foi filtrado à vácuo 

em papel de filtro comum para retirada do material particulado restando o extrato 

solubilizado no solvente extrator conforme metodologia empregada por Bezerra et al 

(2013). 

Para a obtenção do extrato seco a solução extrativa foi levada a rota evaporação 

a 45°C até que o volume fosse reduzido à metade do volume inicial da mistura de 

extração, obtendo-se rendimento de 25%. Em seguida, o extrato livre de etanol e água 

foi congelado em freezer – 80°C por 24 horas e posteriormente liofilizado  a  0,024  

mBar  por  24  horas, obtendose por fim o extrato  seco, caracterizado como extrato 

hidroalcoólico da casca do  caule do Hymenae rubriflora D (HR-HAc), conservado em 

freezer comum à – 22°C até a utilização nos experimentos. 

 

3.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓLICOS TOTAIS DO EXTRATO 

 

 

O teor de fenólico total foi determinado, pelo método colorimétrico, utilizando o 

reagente de Folin-Ciocalteau (SINGLETON; ROSSI, 1965), com modificações. 

Alíquotas de 240 ul dos extratos diluídos foram misturados com 60 mL do reagente de 

Folin-Ciocalteau, 180 mL de uma solução de carbonato de sódio a 15% e água destilada 

até completar o volume de 3 mL. A mistura reacional foi mantida em repouso por 2 

horas, em ambiente escuro, à temperatura ambiente. Posteriormente, foi realizado leitura 

a 760nm em um espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-2550, UV-Vis. Uma curva 

padrão de ácido gálico (de 2,5 a 25 mg / L) foi obtida, utilizando as mesmas condições. 

Os resultados foram expressos em miligrama equivalentes de ácido gálico de ácido 

gálico (GAE) por grama de extrato em mg (GAE/ g) (r
2
 = 99,39). 

 

 

 

 



38 
 

3.5 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS   

 

 

A atividade antioxidante foi determinada utilizando a metodologia descrita por 

Brand-Willams, Cuvelier e Berset (1995), através da capacidade dos antioxidantes 

presentes nas amostras em seqüestrar o radical estável DPPH.  Em triplicata, alíquotas 

da amostra (5 mg.mL
-1

) foram misturadas com etanol e 2.700 µL da solução de DPPH•. 

Após 30 minutos em banho, protegido da luz e a temperatura ambiente, foi efetuada a 

leitura a 517 nm, em espectrofotômetro UV-vis da Shimadzu, modelo UV-2550. Uma 

curva controle foi preparada utilizando trolox (0,5 a 4 µg.mL
-1

) como padrão. Os 

resultados foram expressos em mmol Trolox por grama do extrato seco (mmolTrolox/g 

extrato). 

 

3.6 ANIMAIS E ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Para os estudos de toxicidade, ensaio in vitro e suplementação, foram utilizados 

ratos Wistar de ambos os sexos, pesando entre 250 e 300g, provenientes do Biotério 

Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia (CBiotec) da UFPB. Os animais 

foram mantidos em caixas com dois animais cada, ad labitum alimentar com uma dieta 

balanceada, livre, a base de ração (Presence®), livre acesso à água, com ventilação e 

temperatura (21 ± 1 °C) controladas e constantes, submetidos diariamente a um ciclo 

claroescuro de 12 h, sendo operíodo claro das 06h00 às18h00.  

Todos os animais, incluindo o grupo controle, receberam ração padrão 

(Presence® ratos e Camundongos) composto por 23% de proteína bruta, 4% de lipídios 

totais, 5% de fibras e 12% de minfoiis. O acompanhamento do peso total foi definido 

pela subtração entre o peso inicial e o peso final expresso em gramas. O consumo de 

água e ração, foi medido pela diferença obtida entra a ração e água ofertado e o 

consumo semanalmente.  Todos os procedimentos experimentais foram realizados 

seguindo os princípios de cuidados com animais ―Guidelines for the ethical use animals 

in applied etiology studies‖ (SHERWIN et al., 2003), submetidos e aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do CBiotec (CEUA/CBiotec), certidão 010/15  

(Anexo 1).  
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3.7 SUBSTÂNCIAS  E SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2. 2H2O), o cloreto de potássio (KCl) e o 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) foram adquiridos da Vetec (Rio de Janeiro-RJ, Brasil). 

A glicose (C6H12O6), o sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), o ácido 

clorídrico (HCl) e o fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) foram adquiridos da 

Nuclear (Porto Alegre-RS, Brasil). O cloreto de sódio (NaCl) foi adquirido da Dinâmica 

(Diadema-SP,Brasil). O cloridrato de acetilcolina (ACh) foi obtidos da Merck (Brasil). 

A Fenilefrina (FEN) foi obtido da Pfizer (EUA). A aminofilina, aindometacina, e o L-

arginina metil éster (L-NAME) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). O ácido 

etilenodiaminotetra-acético (EDTA) (1:250)  foi  adquirido  da Bio Técnica-

Biotecnologia Avançada (Brasil). A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi 

obtida da White Martins (Brasil). 

Para todos os experimentos realizados, foi utilizada a solução nutritiva de Krebs 

(ajustada ao pH7,4 com solução de HCl ou NaOH 1N), e mantidas a 37
o
C, cuja 

composição está descrita na Tabela1. 

 

TABELA 2: Solução de Krebs 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 118,0 

KCl 4,6 

KH2PO4 1,1 

MgSO4 5,7 

CaCl2 2,5 

NaHCO3 25,0 

Glicose 11,0 

 

3.7.1 Equipamentos Utilizados 

 

 

Para o registro das contrações isométricas, os órgão foram suspensos em cubas 

de banho (6mL) para órgão isolado (Figura 9A), modelo BOI-04, e conectados a 

transdutores de força isométricos modelo TIM-05 (Figura 9 B) acoplados a um 
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amplificador modelo AECAD 04F. Este, por sua vez, estava conectado a um sistema de 

aquisição digital como "software" AQCAD versão 2.1.6 para obtenção dos dados e 

"software" ANCAD para análise (Figura 8). O sistema continha uma bomba 

termostática modelo BT-60 que controlava a temperatura das cubas (Figura7 C).Todos 

os aparelhos foram adquiridos junto à empresa AVS Projetos (São Paulo, SP, Brasil). 

Os valores de pH foram  verificados através de um pHmetro digital 

PG2000GEHAKA (SãoPaulo-SP, Brasil) e todas as substâncias foram  pesadas em 

balança analítica modelo AG 200 GEHAKA (SãoPaulo-SP, Brasil). Os animais foram  

pesados em balanças analítica GEHAKA (SãoPaulo-SP,Brasil). 

 

FIGURA 7: Sistema de banho para órgãos isolados composto por cubas (A), 

transdutores isométricos (B) e bomba termostática(C). 

 
 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

Nos estudos bioquímicos para a separação do produto do plasma foi utilizada a 

centrífuga modelo 80-2B-15ML da CENTRIBIO
® 

(Guarulhos-SP, Brasil) sendo a 

leitura das absorbâncias para o malondialdeído, superóxido desmutasee nitrito obtidas 

no espectrofotômetro ultravioleta modelo SP-220 da Biospectro (Curitiba-PR, Brasil). A 

leitura da absorbância da creatina cinase, lactato desidrogenase foi obtida através no 

analisador automático (FIGURA 10) Labmax 240 premium da Labtest (Lagoa Santa-

MG, Brasil). 

 

 

 

A 

B 

C 
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FIGURA 8: Amplificador (A) e do microcomputador (B) 

A                               B 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MONTEIRO, 2013. 

 

FIGURA 9: Analisador automático Labmax240 premium da Labtest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: <www.labtest.com.br/equipamentos/labmax240> 

 

3.8 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS IN VITRO 

 

3.8.1 Preparação da solução-estoque 

 

 

O HR-HAc foi solubilizado em Cremophor® (3%v/v) e diluído em água 

destilada até a concentração de 10 mg/mL. Essa solução foi preparada diariamente, uma 

vez que óleos essenciais caracterizam-se pela presença de compostos voláteis. De 
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acordo com a necessidade de cada protocolo experimental as soluções foram  

novamente diluídas em água destilada. A concentração final de Cremophor®  nas cubas 

nunca excedeu 0,01% (v/v); nessa concentração,  o Cremophor®  é desprovido de efeito 

relaxante ou contrátil significante em íleo de cobaia, de  acordo com dados obtidos em 

experimentos anteriores realizados em nosso laboratório (dados não mostrados). As 

concentrações do extrato foram  utilizadas em múltiplos de 3 afim de se obter as 

concentrações que produzissem os efeitos mínimo e máximo (Emax). 

 

3.8.2 Avaliação do efeito do HR-HAc sobre o tônus vascular da aorta isolada de rato 

 

 

Seis ratos foram eutanasiados com quilhotina em seguida foi realizado o 

isolamento da artéria aorta torácica por laparotomia, e os anéis aórticos de 3-5 mm 

foram obtidos livres de tecido conjuntivo.  Para obtenção das respostas isométricas, os 

anéis foram suspensos individualmente por uma haste de aço inoxidável em cubas para 

banhos de órgãos isolados (6 mL) contendo solução de Krebs normal a 37 ºC. As 

preparações foram estabilizadas por um período de uma hora, durante o qual foram 

mantidas sob uma tensão de repouso de 1 g. Durante esse período, a solução nutritiva 

foi renovada a cada 15 minutos para prevenir a interferência de metabólitos. A 

integridade do endotélio vascular foi verificada pela adição de 10
-6

M de ACh à cuba 

durante a fase tônica da primeira resposta induzida por FEN (3x10
-7 

M) 

(FURCHGOTT; ZAWADZKI,1980).  O endotélio vascular foi considfoido íntegro 

quando os anéis aórticos apresentassem relaxamento induzido por ACh superior a 50% 

(AJAY; GILANI; MUSTAFA, 2003). A retirada do endotélio foi confirmada pela 

ausência de relaxamento em resposta à adição de ACh à cuba ou quando este 

relaxamento foi inferior a 10%. Apenas os anéis com endotélio funcional foram 

utilizados para a realização dos protocolos, exceto para os protocolos experimentais que 

foram utilizados os anéis com e sem endotélio. 

Após a lavagem das preparações, esperava-se 30 minutos e durante o 

componente tônico de uma segunda resposta  ao  agonista,  a HR-HAc foi adicionada, 

de maneira cumulativa à cuba para obtenção da curva controle. O relaxamento foi 

expresso como a percentagem reversa da contração produzida pela FEN. Os valores de 

CE50 foram obtidos como e comparados na ausência e na presença do endotélio. 
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3.8.3 Pré contração com felilefrina e curva de relaxamento do HR-HAc com L-NAME   

 

 

Para avaliar a influência do óxido nítrico sobre a resposta contrátil à fenilefrina 

foi utilizado o inibidor não seletivo da óxido nítrico sintase (NOS) o N - nitro-L-

arginina metil éster (L-NAME, 100 μΜ). Após o teste de integridade do endotélio e 

posterior ao retorno da tensão de repouso, com a finalidade de avaliar a participação do 

óxido nítrico no efeito do HR-HAc sobre a resposta vasoconstritora à fenilefrina, foram 

realizadas curvas concentração- resposta à FEN, após incubação com 100 μM de L-

NAME e após incubação conjunta de L-NAME e HR-HAC. 

 

3.8.4 Análise da participação dos prostanóides na resposta contrátil à fenilefrina 

 

 

Com o objetivo de estudar a influência dos prostanóides da via da 

ciclooxigenase na vasoconstrição induzida pela fenilefrina, foi utilizado o fármaco 

Indometacina (10 μM) um anti-inflamatório inibidor da ciclooxigenase. Assim, para 

avaliar a participação dos prostanóides derivados da via ácido araquidônico-

ciclooxigenase no efeito do HR-HAc sobre a resposta vasoconstritora à fenilefrina, 

foram realizadas curvas concentração-resposta à fenilefrina após incubação com os 

fármaco descrito independentemente e após incubação conjunta do mesmo com HR-

HAc. Este fármaco foi adicionado à preparação 30 minutos antes do início da curva de 

fenilefrina. 

 

3.9 PROTOCOLO DE TOXICIDADE 

 

 

Foi realizado o protocolo de toxicidade aguda do extrato hidroalcóolico da casca 

do Hymenae rubriflora D., seguindo as recomendações da Gerência de Avaliação de 

Segurança e Eficácia – GESEF (2013) e OECD (2001). 

Dessa forma, os estudos de toxicidade aguda são aqueles utilizados para avaliar 

a toxicidade produzida por uma substância teste quando esta é administrada em uma ou 
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mais doses durante um período não superior a 24 horas, seguido de observação dos 

animais por 14 dias após a administração (GESEF, 2013). 

Foram utilizados 31 ratos, machos com 16 semanas de idade e pesando entre 350 

e 500 g, provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia 

(CBiotec/UFPB). 

Iniciou-se o protocolo com 3 animais do mesmo sexo, aplicando-se a dose de 

2000 mg/kg de peso corporal. Segundo as recomendações da. OECD (2001). Os 

animais estavam em jejum antes da administração da dose, e após a cavagem com o 

extrato, a comida foi suspensa de 3 a 4 horas, porém a água só ficou suspensa por 4 

horas antes o início do protocolo (OECD, 2001).  

O período de observação dos animais foi de 14 dias após a administração da 

substância teste, entretanto no dia da administração os animais foram observados duas 

vezes ao dia e uma vez ao dia nos dias posteriores. 

As observações foram voltadas as alterações na pele e pêlos, olhos e mucosas, 

aparelho respiratório, circulatório, autônomo e sistema nervoso central, da atividade 

motora e de comportamento. A atenção foi dirigida à observação de tremores, 

convulsões, salivação, diarreia, letargia, sono e coma (Anexo 2).  

 

3.10 PROTOCOLOS DE SUPLEMENTAÇÃO COM HR-HAc 

  

 

Considerando uma concentração de compostos fenólicos bem maior no extrato 

da casca do caule em relação ao extrato da polpa (vide resultados), o estudo prosseguiu 

com um protocolo de suplementação somente com o extrato da casca do caule HR-HAc. 

Para isso, 32 ratos foram randomizados em quatro grupos com diferentes doses do 

extrato, conforme descrito:  

● GC (n=8): ração padrão e gavagem com solução salina 

● G 25 (n=8): extrato da casca do Hymaneae rubriflora D. (25mg/kg) 

● G50 (n=8): extrato da casca do Hymaneae rubriflora D. (50mg/kg); 

● G100 (n=8): extrato da cascado Hymaneae rubriflora D. (100mg/kg); 

 

O número de animais foi estimando pela média de animais utilizados em 
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experimentos com protocolos semelhantes, assim como as doses de adiministração do 

extrato (BEZERRA et al., 2013). Considerando que o estudo relacionado encontrou 

efeito relaxante em traqueia de animais hiperresponsivos na dose de 150 mg/kg. 

Os animais foram suplementados via gavagem de 1 mL/kg diariamente, sempre 

às 12h. O protocolo da suplementação durou 30 dias. Os animais do grupo controle 

receberam também por gavagem, igual volume de solução salina 

 

3.10.1 Eutanásia e coleta do material biológico 

 

Vinte e quatro horas depois da última dose de suplementação, os animais foram 

eutanasiados com auxílio de uma guilhotina, Imediatamente após este processo, foi feita 

retirada do sangue por punção cardíaca, sendo o sangue, colocados em tubos seco com 

anticoagulante (EDTA), e então centrifugado a 3000 força g por 15 minutos e o 

sobrenadante retirado e congelado à 80º C até as análises. Posteriormente, 2 mL do 

sangue coletado foram colocados em tubos de ensaio contendo anticoagulante (EDTA) 

(obtenção do plasma) para as análises de Malondialdeío (MDA), Capacidade 

antioxidante total (CAT), perfil lipídico, glicose e nitrito (NO) (OKAFOR et al., 2011). 

 

 

3.10.2 Efeito da suplementação com H R - H A c sobre a curva cumulativa de contração 

à FEN em aorta isolada de rato 

 

 

A integridade do endotélio foi verificada como descrito no item 3.8.2, em 

seguida, as preparações foram lavadas e após 30 min, foi induzida uma curva 

concentração-resposta cumulativa à fenilefrina (10
-9

-10
-3

M) em anéis aórticos de rato 

de todos os grupos (JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009). 

Os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da resposta contrátil 

da aorta de rato com e sem endotélio funcional dos grupos suplementados com HR-

HAc com aquela obtida pela mediada da amplitude máxima das curvas controle. 

A reatividade da aorta de rato foi avaliada pela determinação do efeito máximo 

(Emax) e do logaritmo negativo na base dez da concentração de uma substância que 
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produz 50% do seu efeito máximo (pD2) da FEN, para os grupos tratados comparados 

como grupo controle. 

 

3.10.3 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a curva cumulativa de relaxamento 

em aorta isolada de rato 

 

 

A integridade do endotélio foi verificada como descrito no item 3.8.2 e m  

seguida, as preparações foram lavadas e, após 30 min, uma nova contração com 3x10
-

7
M de FEN foi induzida e durante o componente tônico da contração, a Ach (10

-11

–10
-

4
M) foi adicionada de maneira cumulativa à cuba (HEYLEN et al., 2008) em 

preparações aórticas de todos os grupos. 

O relaxamento foi expresso como a percentagem reversa da contração induzida 

por FEN, e os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da resposta 

relaxante da aorta de rato com endotélio funcional dos grupos tratados com aquela 

obtida nos grupos controle. A reatividade em aorta de rato foi avaliada pela 

determinação do Emax e do PD2 da ACh, para os grupos tratados com HR-HAc e 

comparados como grupo controle.  

 

3.10.4 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a curva cumulativa à fen em aorta 

isolada de rato, na ausência e na presença de L-NAME 

 

 

A integridade do endotélio foi verificada como descrito no item 3.8.2. Em 

seguida, as preparações foram  lavadas e, após 30min, o órgão foi pré-incubado com L-

NAME (10
-4

M), inibidor competitivo da sintase de óxido nítrico (NOS) (REES et 

al.,1990; GUEDES et al., 2004; JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009), por 30min e em 

seguida, uma curva concentração-resposta cumulativa à fenilefrina (10
-11

-10
-3

M) foi 

induzida em preparações aórticas de todos os grupos. 

Os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da resposta contrátil 

da aorta de rato com endotélio funcional dos grupos tratados com HR-HAc com aquela 

obtida pela média das amplitudes máximas das curvas controle, na ausênciae na 
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presença de L-NAME, sendo avaliados os valores de Emax e do pD2 da fenilefrinacomo 

parâmetros de eficácia e potência, respectivamente. 

 

3.10.5 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a curva cumulativa à nitroprussiato 

de sódio (NPS) em aorta isolada de rato 

 

 

A integridade do endotélio f o i  verificada como descrito no item 3 .8 .2  e  e m  

seguida, as preparações foram  lavadas e, após 30 min, uma nova contração com 3x10
-

7
M de FEN foi induzida. Posteriormente, após terem sido reestabilizadas as curvas de 

concentração foram obtidas com NPS nas concentrações 10
-12

 a 10
-4

 M. 

O relaxamento foi expresso como a percentagem reversada contração 

induzidapor NPS, e os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da 

resposta relaxante da aorta de rato dos grupos tratados com aquela obtida nos grupos 

controle. 

A reatividade em aorta de rato foi avaliada pela determinação do Emax e do pD2 

do NPS, para os grupos tratados com HR-HAc e comparados como grupo controle. 

 

3.11 MEDIDAS BIOQUÍMICAS 

3.11.1 Avaliação de nitrito no plasma  

 

 

A concentração plasmática de nitrito foi determinada pelo método de Griess, 

proposto por Green, et al. (1981). Para isso, o reagente de Griess foi preparado 

utilizando partes iguais de ácido fosfórico5%, N1naftilenodiamina (NEED) 0,1% e 

sulfanilamida 1% em ácido fosfórico 5% e água destilada. Para a realizaçãodo ensaio, 

foram adicionados 500 µL do plasma em 500 µL do reagente de Griess, após 10 

minutos e a leitura foi feita na faixa de absorbância de 560 nm. Para o branco foram 

adicionados 100 µL do reagente em 100µL de tampão de fosfato de potássio 10%, e 

para a obtenção da curva do padrão foram feitas diluições em série (100; 50; 25;12, 5; 

6,25; 3,12; 1,56 µM) de nitrito de sódio (NaNO2). 
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3.11.2 Avaliação das concentrações de malondialdeído MDA 

 

Para identificar as possíveis alterações da matriz lipídica e das membranas 

celulares decorrentes do efeito indireto da produção de espécies reativas de oxigênio, 

utilizouse a técnica da medida de produção de malondialdeído (MDA) proposta por 

Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979). Atécnica consiste na quantificação da atividade 

oxidante por meio da reação do ácido tiobarbitúrico (TBARS) com os produtos de 

decomposição dos hidroperóxidos (OHKAWA; OHISHI; YAGI,1979). 

A determinação da concentração de MDA em cada amostra de plasma foi feita 

por substituição dos valores de absorbância na curvapadrão de MDA, obtida em função 

de uma solução padrão (1µL de 1,1,3,3tetrametoxipropano  em  70  mL de água 

destilada) diluída em séries de 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000; 2250; 

2500; 2750 e 3000 µL de água destilada. 

 

3.11.3 Capacidade antioxidante total (DPPH) do plasma 

 

 

O procedimento foi baseado no método descrito por Brand-Williams, Cuvelier e 

Berset (1995) na qualum a alíquota de 1,25 mg de DPPH que foi diluída em 100 mL de 

etanol, mantida sobre frigfoição e protegida da luz (com papel alumínio ou vidro 

âmbar). Em tubos apropriados para centrífuga foram adicionados 3,9mL da solução de 

DPPH em seguida acrescentou-se100µL do plasma obtidos conforme o iten acima. Os 

tubos foram agitados no vórtexe deixados em repouso por 30 minutos. Em seguida 

foram centrifugados a 10.000 força g à temperatura de 20ºC por 15 minutos e o 

sobrenadante foi utilizado para a realização da leitura em espectrofotômetro a 515 

nm.Os resultados foram expressos como percentual de inibição da oxidação, onde: 

AOA= 100– ([DPPH•R]T/[DPPH•R]B100) 

Sendo [DPPH•R]t e [DPPH•R]B correspondentes à concentração de DPPH• 

remanescente após 30minutos, avaliadas na amostra (T) e no branco (B) preparado com 

água destilada. 
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5.11.4 Análise de perfil lipídico e glicêmico 

 

 

Lipoproteínas, triglicerídeos e glicose foram analisadas através de um kit 

comercial da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo as recomendações do 

fabricante. Para o colesterol total, um volume de10 µl de amostra foi adicionado a 1 mL  

do  reagente  de  trabalho utilizandose tubos ependorfs. Em seguidaos tubos foram 

colocados em banho Maria por 10 minutos. Finalmente, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro (Biospectro, modelo SP220/Brasil), com um comprimento de onda 

de 500 nm. Para análise do colesterol HDL, 250 µl da substância precipitante fornecida 

com okit foi adicionado a 250 µl de amostra em tubos de ensaio. Em seguida, este 

preparo foi centrifugado a 3.500 força g por 20 minutos. Imediatamente após a 

centrifugação, o soro contendo apenas HDL foi retirado e colocadoem tubos ependorfs. 

A partir deste momento, o mesmo procedimento e reagente já descrito para análise do 

colesterol total foram utilizados. Para avaliação dos triglicerídeos, 10µl de amostra 

foram adicionadas a 1  mL do reagente de trabalho e encubados em banho Maria à 37 

°C por 10 minutos. Em seguida, foi feita a leitura em comprimento de onda de 505 nm. 

Para determinação da concentração de glicose, 10 µl de amostra foram adicionados a 

1mL de reagente de trabalho e incubados a 37° por 5 minutos. A leitura foi feita em 

espectrofotômetro, em comprimento de onda de 340 nm. 

 

 

3.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como a média mais desvio padrão para composição 

de fenólicos totais e capacidade antioxidante dos extratos e o erro padrão da média 

(e.p.m.) para as análises de reatividade vascular. As diferenças entre as médias foram 

comparadas estatisticamente utilizando o teste t independente para comparar os extratos 

hidroalcooólicos e quando CE50 e Emax foram comparadas entre dois grupos. Quando as 

comparações envolvforam  mais de dois grupos, foi adotado o teste de ANOVA, com 

pós-teste de Bonferroni, quando necessário. Para todos os testes, as diferenças foram 

consideradas significantes quando o p< 0,05. Os valores de CE50 e pD2 foram 

determinados por regressão não linear (Neubiget al., 2003). A análise estatística foi 
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realizada utilizando o GraphPad Prism
®
 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

USA). 
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ANEXO 1: Certidão de aprovação da comissão de ética no uso de animais (CEUA). 
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ANEXO 2: Triagem comportamental do HR-HAcna dose de 2000mg/kg (v.o). 

(Adaptado de Almeida et al., 1999). 
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RESUMO 

O presente trabalho tem  por objetivo quantificar a a capacidade antioxidante e a ação 

na reatividade vascular do extrato hidroalcóolico da casca do caule do Hymenaea 

rubriflora Ducke (HR-HAc) em aorta torácica de ratos. Quantificou-se a presença de 

compostos fenólicos a capacidade antioxidante pelo método DPPH. Investigou-se o 

efeito vasorrelaxante do HR-HAc, assim como a toxicidade aguda para a realização da 

suplementação de ratos Wistar com o HR-HAc nas doses de 25 (G25), 50 (G50) e 150 

mg/kg (G100) e grupo controle (GC) por quatro semanas (8 animais/grupo). O HR-

HAc apresentou alta concentração de compostos fenólicos (274, 63 mg ác.gál/g) e 

atividade antioxidante (5076,50 µmol Tx/g). O HR-HAc relaxou a aorta de rato pré-

contraída de maneira dependente de concentração.  A suplementação aguda do HR-

HAc apresentou baixa toxicidade, enquanto que a suplementação crônica mostrou 

aumento da potência relaxante da acetilcolina (Ach) em G50 (pD2 = 7,8 ± 0,1) equanto 

que a eficácia contrátil em aorta sem endotélio foi reduzida em G100 (Emax = 40,4 ± 
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5,1%). A curva cumulativa a fenilefrina (FEN) na presença de L-NAME mostrou 

diminuição na potência contrátil em aorta de rato com endotélio em G25 e G50 quando 

comparado GC na presença e ausência L-NAME (pD2 = 6,4 ± 0,1, 6,4± 0,1 e 6,9 ± 0,1, 

respectivamente), assim como a eficácia contrátil da FEN foi reduzida nos grupos G25, 

G50 e G100 quando comparado ao GC. Conclui-se que o HR-HAc tem alta capacidade 

antioxidante, promove relaxamento vascular e inibição contrátil, modulando 

positivamente a via do óxido nitrico em orta de vaso.  

Palavras-chave: Hymenaea rubriflora Ducke. Vasorrelaxante. Nutracêutico 

 

ABSTRACT 

 

 

1 Introdução 

O gênero Hymenaea trata-se de uma leguminosa típica do cerrado brasileiro, 

também conhecida como jutaí ou jatobá do cerrado (ALMEIDA; SILVA; RIBEIRO, 

1987). Este vegetal que ocorre no nordeste do Brasil, sendo evidenciado em um estudo 

etnofarmacológico desenvolvido por Cartaxo et al.(2010), por ser culturalmente 

consumido pela população para diversas finalidades terapêuticas, como: anemias, 

problemas renais, dores de garganta e doenças de vias respiratórias. 

Alguns estudos in vitro evidenciam propriedades antioxidantes do H. 

courbaril, pela capacidade de sequestrar os radicais DPPH 

(2,2difenil1pricrilhidrazil) e antiinflamatória pelo isolado do ácido graxo 

linolênico, assim como a presença de compostos fenólicos com promissor efeito 

terapêutico (BEZERRA et al., 2013; VEGGI et al., 2014). 

A presença de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórios na casca, caule 

ou polpa do Hymenaea courbaril suportam a hipótese de que este produto pode 

apresentar a capacidade vasorelaxante (BEZERRA et al., 2013; VEGGI et al., 2014).  

Entretanto, apesar destas evidências prévias, não há estudos que apresentaram a 

eficácia da suplementação da casca do caule de espécies do gênero Hymenaea na 

função vascular. Por outro lado, foi demonstrado efeito espamolítico em traquéia de 

ratos hiperresponsivos e ação imunomoduladora sobre leucócitos e neutrófilos dos 

mesmos em um estudo com o isolado fenólico astilbin, obtido do extrato da casca do 

caule do Hymenaea courbaril (BEZERRA et al., 2013). Com base na premissa do 

relaxante em traqueia, pressupõe-se que o Hymenaea rubriflora também pode induzir 
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relaxamento em leito vascular. 

Diante desta perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo quantificar o 

conteúdo de compostos fenólicos e a capacidade antioxidante do extrato 

hidroalcóolico da casca do caule do Hymenaea rubriflora Ducke e avaliar sua ação na 

reatividade vascular a agentes contráteis e relaxantes de aorta torácica de ratos.  

 

2 Metodologia  

2.1 Obtenção e preparo do extrato da casca do caule de Hymenaea rubriflora 

A espécie Hymanaea rubriflora Ducke foi coletada no Município de Cuitegi no 

Estado da Paraíba em agosto de 2015, posteriormente realizada a identificação botânica 

da espécie. Uma exsicata da planta está depositada no Herbário Prof. Lauro Pires Xavier 

(JPB)/UFPB sob o código de identificação JPB nº 61262. 

A casca do caule foi previamente aquecidas em estufa a 50ºC. Em seguida, 

submetida ao processo de trituração utilizando inicialmente um mixer comercial seguido 

de trituração em cuba de porcelana, para então se obter um produto final com 20g de 

partículas homogêneas abaixo de 0,35 mm. Em seguida, as amostras foram levadas a 

extração usando com solvente em uma mistura de etanolágua (1:1) em ultrassom com 

frequência de 42 kHz por 2 h, sendo a proporção de pó em relação ao volume de 

solvente de 5% (m:v), obtendo-se um rendimento de 25%. 

Após o período de extração, o material foi filtrado à vácuo em papel de filtro 

comum para retirada do material particulado restando o filtrado com solução extrativa 

conforme metodologia empregada por Bezerra et al (2013). 

Para a obtenção do extrato seco a solução extrativa foi levada a rota  

evaporação a 45°C até que o volume fosse reduzido à metade do volume inicial da 

mistura de extração. Em seguida, o extrato livre de etanol e água foi congelado em 

freezer – 80°C por 24 h e posteriormente liofilizado a 0,024  mBar  por  24  h, 

obtendose por fim o extrato  seco, caracterizado como extrato hidroalcoólico da 

casca do caule (HR-HAc)  de Hymenaea rubriflora D., conservado em freezer 

comum à – 22°C até a utilização nos experimentos. 

 

2.2 Determinação dos fenólicos totais e da atividade antioxidante do HR-HAc 

O teor de fenólico total foi determinado, pelo método colorimétrico, utilizando o 

reagente de Folin-Ciocalteau (SINGLETON, ROSSI, 1965), posteriormente, foi 

realizado leitura a 760 nm em um espectrofotômetro Shimadzu, modelo UV-2550, UV-
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Vis. Os resultados foram expressos em miligrama equivalentes de ácido gálico (GAE) 

por grama de extrato (GAE/g) (r
2
 = 99,39). 

A atividade antioxidante foi determinada utilizando a metodologia descrita por 

Brand-Willams, Cuvelier e Berset (1995), através da capacidade dos antioxidantes 

presentes nas amostras em sequestrar o radical estável DPPH. Os resultados foram 

expressos em mmol de Trolox por grama do extrato seco (mmol Trolox / gextrato). 

 

2.3Animais e aspectos éticos 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus), pesando entre 250 e 300g, 

provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Instituto de Pesquisa em Fármacos 

e Medicamentos (IPeFarM) da UFPB. Os animais foram mantidos em gaiolas com 

dois animais cada, com uma dieta balanceada ad libitum, a base de ração (Presence
®
), 

livre acesso à água, com ventilação e temperatura (21 ± 1 °C) controladas econstantes, 

submetidos diariamente a um ciclo claroescuro de 12 h, sendo o período claro das 06 

às 18h. Todos os procedimentos experimentais foram realizados seguindo os 

princípios de cuidados com animais Guidelines for theethical use animals in applied 

etiology studies (SHERWIN et al., 2003), submetidos e aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais do IPerFarM sob certidão CEUA de n° 010/15. 

 

2.4 Triagem farmacológica comportamental e avaliação da toxicidade aguda do HC-

HAc 

Após a administração do HC-HAc, diferentes parâmetros comportamentais 

foram observados durante as 4 primeiras horas, dentre eles anormalidade em relação a 

agressividade, postura, reação à manipulação, aos movimentos e aparência externa, 

além de dificuldades de respiração e relutância ao movimento adaptado de Almeida et 

al., (1999).  

Para a avaliação da toxicidade aguda, seguiu-se a metodologia descrita pela 

Organization for Economic Co-opfoition and Development (OECD) nº 423/2001 

(OECD, 2001). Foi administrada uma dose única de 2000 mg/kg do HR-HAc, seguido 

de observação dos animais por 14 dias com a finalidade de verificar se haveria alguma 

morte e assim determinar, aproximadamente, a dose do extrato com letalidade de 50% 

dos animais testados (DL50). 

 

2.5 Protocolo de suplementação  
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Para o protocolo de suplementação, utilizou-se 32 ratos divididos em quatro 

grupos com diferentes doses do extrato, conforme descrito adiante:  

● GC (n=8): grupo controle 

● G25 (n=8): grupo suplementado com o extrato HR-HAc na dose de 25mg/kg 

por gavagem; 

● G50 (n=8): grupo suplementado com o extrato HR-HAc na dose de 50 mg/kg 

por gavagem; 

● G100 (n=8): grupo suplementado com o extrato HR-HAc na dose de 100 

mg/kg por gavagem. 

A suplementação ocorreu durante quatro semanas, sempre ao meio dia, 

tomando por base o estudo de Bezerra et al. (2013). Os animais do grupo controle 

receberam 1mL/kg de solução salina durante as quatro semanas.  

 

2.6 Substâncias e reagentes 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), o sulfato de magnésio hepta-

hidratado (MgSO4.7H2O) e a glicose (C6H12O6) foram adquiridos da Vetec (Brasil). O 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) foi adquirido da Fmaia (Brasil). O cloreto de sódio 

(NaCl) e o cloreto de potássio (KCl) foram adquiridos da Química Moderna (Brasil). O 

fosfato de potássio monobásico (KH2PO4), o hidróxido de sódio (NaOH) e o ácido 

clorídrico (HCl) foram adquiridos da Nuclear (Brasil). Estas substâncias, exceto a 

glicose, o bicarbonato de sódio e o cloreto de sódio foram dissolvidas e diluídas em 

água destilada para obtenção de cada solução-estoque que foi mantida sob refrigeração. 

A fenilefrina (FEN) foi adquirida da Pfizer (EUA). A acetilcolina (ACh) e o 

nitroprussiato de sódio (NPS) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil). Estas 

substâncias forams dissolvidas e diluídas em água destilada para obtenção de suas 

soluções-estoque (10
-2

 M), que foram  mantidas a 4 °C em refrigerador, quando 

necessário, essas soluções-estoque fram diluídas em água destilada para obtenção de 

concentrações apropriadas a cada protocolo experimental.  A mistura carbogênica (95% 

de O2 e 5% de CO2) foi adquirida da White Martins (Brasil). 

 

2.7 Eutanásia e preparo dos anéis de aorta de rato 

Os animais foram eutanasiados com o auxílio de uma guilhotina, em seguida a 

aorta foi isolada por laparoscopia, imersa em solução de Krebs, e gaseificada com 

mistura carbogênica ajustando o pH a 7,4 e a temperatura a 37 °C. A composição da 
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solução de Krebs é a seguinte (mM): NaCl (118,0), KCl (4,55), MgSO4 (5,7), CaCl2 

(2,52), KH2PO4 (1,1), NaHCO3 (25,0) e glicose (11,0). Os anéis aórticos (2-3 mm) 

foram expostos a um período de estabilização de 60 min com uma tensão de repouso de 

2 g. Durante a estabilização, a solução foi trocada a cada 15 min para evitar a 

interferência de metabólitos. Após a estabilização, foi induzida uma contração com FEN 

(3 x 10
-7

M) e após a fase tônica da contração ser atingida, a ACh (10
-6

 M) foi 

adicionada as preparações para verificar a integridade do endotélio (FURCHGOTT; 

ZAWADKI, 1980). O endotélio vascular foi considerado íntegro quando observado um 

relaxamento igual ou superior a 50% (AJAYA et al., 2003).A remoção do endotélio foi 

confirmada pela ausência do relaxamento induzido pela ACh ou quando o relaxamento 

foi igual ou inferior a 10%. 

Para registrar as contrações isométricas, os anéis aórticos foram conectados a 

transdutores de força isométricos (modelo TIM-05) acoplados a um amplificador 

modelo AECAD04F. O sistema continha uma bomba termostática modelo BT-60 que 

controlava a temperatura das cubas (AVS Projetos, São Paulo, Brasil). 

 

2.8 Efeito do HR-HAc sobre as contrações tônicas induzidas por fenilefrina em anéis 

aórticos na ausência e na presença do endotélio 

Os anéis aórticos foram obtidos com descrito previamente. Após a verificação da 

integridade do endotélio e durante a fase tônica da contração induzida pela FEN (3 x 10
7 

M), o HR-HAc foi adicionado à cuba de maneira cumulativa em diferentes preparações. 

O relaxamento foi expresso com a porcentagem reversa da contração inicial induzida 

pela fenilefrina e a concentração de uma substância que produz 50% do seu efeito 

máximo (CE50) foram obtidos por regressão não linear a partir das curvas 

concentrações-resposta do HC-HAc, em ambos anéis com e sem endotélio funcional. Os 

valores de CE50 foram expressos na forma de pD2  (logaritmo negativo de base dez do 

valor da CE50). 

 

3.9  Efeito do HR-HAc sobre as contrações tônicas induzidas por FEN na presença do 

L-NAME e da indometacina 

Os anéis aórticos foram montados conforme descrito anteriormente. Após a 

verificação da presença do endotélio e antes da segunda contração induzida pela FEN (3 

x 10
-7

 M), as preparações foram  incubadas por 30 min com L-NAME (10
-4

 M), um 

inibidor não seletivo da sintase de óxido nítrico (NOS) (REES et al., 1990) ou 
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indometacina (10
-5

 M), uma inibidora não seletiva de ciclooxigenase (COX) 

(SIGTHORSSON et al., 2000). Em seguida, na presença dos bloqueadores, foi induzida 

uma contração com FEN. Logo, o HR HAc foi adicionado à cuba de maneira 

cumulativa nas diferentes preparações. O relaxamento foi expresso com a porcentagem 

reversa da contração inicial induzida pela FEN. A CE50 foi obtida por regressão não 

linear a partir das curvas concentrações-resposta do HC-HAc na presença ou ausência 

dos inibidores. 

 

3.10 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre o relaxamento induzido pela ACh ou 

pelo NPS em aorta isolada de rato 

A curva cumulativa de relaxamento foi realizada com ACh (10
-11

–10
-4

) em anéis 

providos de endotélio ou NPS (10
-14

-10
-6

 M) para anéis sem endotélio, pré-contraídos com 

FEN (3 x 10
-7 

M) . Os anéis sem endotélio foram lavados, esperou-se mais 30 minutos para 

estabilização. O relaxamento foi expresso com a percentagem reversa da contração 

induzida por FEN. 

 

3.11 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a resposta contrátil induzida pela 

FEN em aorta isolada de rato 

Após montagem, estabilização e teste da integridade do endotélio vascular, os 

anéis foram lavados e esperou-se 30 minutos. Em seguida, foi induzida uma curva 

concentrações- resposta cumulativa à FEN (10
-9

-10
-3

M) nos anéis com e sem endotélio 

(JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009). Em seguida, as preparações foram lavadas e, após 

30 min, o L-NAME (10
-4

 M) foi incubado por um período de 30 min e em seguida foi 

induzida uma nova curva concentrações-resposta à FEN. A reatividade foi avaliada 

pelos valores de efeito máximo (Emax) da CE50 (pD2) da FEN. 

 

3.12 Análise estatística 

Os dados foram expressos como a média e desvio padrão para composição de 

fenólicos totais e capacidade antioxidante dos extratos e o erro padrão da média (e.p.m.) 

para as análises de reatividade vascular. As diferenças entre as médias foram 

comparadas estatisticamente utilizando o teste t independente para comparar os extratos 

hidroalcooólicos e quando CE50 e Emax foram comparadas entre dois grupos. Quando as 

comparações envolveram mais de dois grupos, foi adotado o teste de ANOVA, com 

pós-teste de Bonferroni, quando necessário. Para todos os testes, as diferenças foram 
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consideradas significantes quando o p < 0,05. Os valores de CE50e pD2 foram 

determinados por regressão não linear (NEUBIGET al., 2003). A análise estatística foi 

realizada utilizando o GraphPad Prism
®
 5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, 

USA). 

 

4 Resultados 

4.1 Determinação dos fenólicos totais e da atividade antioxidante do extrato HR-HAc  

O extrato HR-HAc apresentou composição de fenólicos (274, 63 mg ác gál/g), 

assim como identificou-se que o HR-HAc apresentou alta capacidade em sequestrar o 

radical livre estável DPPH com 5076,50 µmol Tx/g. 

 

4.2 Efeito do HR-HAc sobre as contrações tônicas induzidas por fenilefrina em anéis 

aórticos na ausência e na presença do endotélio 

O HR-HAc (0,1-729 µg/mL) relaxou a aorta de rato pré-contraída com 

fenilefrina (3 x 10
-7

 M) de maneira dependente de concentração na presença (CE50 = 5,0 

± 1,1 µg/mL e Emax = 74,3 ± 5,3%) como na ausência do endotélio funcional (CE50 = 

8,7 ± 1,8 µg/mL e Emax = 28,0 ± 4,9%) (figura 2, n = 5). A responsividade da aorta foi 

reestabelecida 30 minutos após a reação do HR-HAcda cuba (dados não mostrados). 

 

4.3 Efeito do HR-HAc sobre as contrações tônicas induzidas por FEN na presença do L-

NAME e da indometacina 

O relaxamento induzido pelo HR-HAc (CE50 = 5,0 ± 1,1 µg/mL) na aorta com 

endotélio funcional pré-contraída com FEN foi atenuado cerca de 28 vezes, na presença 

do L-NAME (CE50 = 142,4 ± 21,6 µg/mL ) com redução do  Emax (74,3 ± 5,3 vs 50,1 ± 

4,0%, respectivamente ) (figura 3, n = 5). Entretanto, não foi observado alteração no 

relaxamento induzido pelo extrato na presença da indometacina (CE50 = 2,9 ± 0,3 

µg/mL e Emax = 82,4 ± 5,3%) (figura 4, n = 5). 

 

4.4 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre o relaxamento induzido pela ACh ou 

pelo NPS em aorta isolada de rato 

A curva de relaxamento induzida pela adição cumulativa de ACh em aorta de 

rato com endotélio funcional pré-contraída com FEN (3 x 10
-7

 M) foi similar para os 

anéis de ratos controle e tratados com dose de 25 mg/kg de HR-HAc(pD2 = 6,9 ± 0,1; 

Emax = 100% e pD2 = 6,7 ± 0,2; Emax = 99,9 ± 0,1%, respectivamente) (Figura 5A, n = 
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5). Entretanto, a potência relaxante da ACh foi aumentada nos animais suplementados 

com HR-HAcnas doses de 50 mg/kg (pD2 = 7,8 ± 0,1; Emax = 95,6 ± 1,1%) e 100 mg/kg 

(pD2 = 7,6 ± 0,1; Emax = 97,4 ± 0,8%), sendo a maior potência relaxante da ACh 

encontrada na aorta dos ratos suplementados com o extrato na dose de 50 mg/kg quando 

comparado com a dose de 100 mg/kg (Figura 5A, n = 5). A suplementação com o HR-

HAcnão alterou a eficácia vasorrelaxante da Ach evidenciada pelos valores de Emax. 

A curva de relaxamento induzida pela adição cumulativa de NPS em aorta de 

rato na ausência endotélio funcional pré-contraída com FEN (3 x 10
-7

 M) proveniente de 

ratos controle (pD2 = 9,0 ± 0,2; Emax = 100%) (Figura 5B, n = 5) foi desviada para a 

esquerda sem alteração na eficácia relaxante nos animais suplementados com o HR-

HAcnas doses de 25 mg/kg (pD2 = 10,9 ± 0,1; Emax = 100%), 50 mg/kg (pD2 = 11,3 ± 

0,2; Emax = 100,3 ± 0,3%) e 100 mg/kg (pD2 = 12,1 ± 0,04; Emax = 100,2 ± 0,2%) 

(Figuras 5B, n = 5), sendo a maior potência relaxante do NPS encontrada na aorta dos 

ratos suplementados com o extrato na dose de 100 mg/kg quando comparado com a 

dose de 50 mg/kg (pD2 = 12,1 ± 0,04vs. 11,3 ± 0,3, respectivamente).  

 

4.5 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a resposta contrátil induzida pela FEN 

na ausência do endotélio funcional em aorta isolada de rato 

A potência contrátil frente à FEN em aorta de rato sem endotélio funcional não 

foi alterada nos animais suplementados com o HR-HAcnas doses de 25, 50 e 100 

mg/kg, uma vez que, não houve diferença estatística entre os valores de pD2 para o GC 

(pD2 = 7,1 ± 0,08) quando comparado aos valores de pD2 dos grupos G25, G50 e G100 

(pD2 = 6,6 ± 0,08; 6,7 ± 0,05 e 6,7 ± 0,2, respectivamente) (Figura 6B). A eficácia 

contrátil da FEN não foi alterada nos grupos G25 e G50 (Emax = 95,2 ± 5,0 e 76,1 ± 

8,2%, respectivamente) quando comparado ao GC (Emax = 100%), porém, foi reduzida 

pela suplementação com o extrato na dose 100 mg/kg (Emax = 40,4 ± 5,1%) (Figura 6B). 

 

4.6 Efeito da suplementação com HR-HAc sobre a resposta contrátil induzida por FEN 

na ausência e na presença de L-NAME em aorta isolada de rato 

A curva concentrações-resposta cumulativa à FEN na presença do L-NAME foi 

desviada para a esquerda no grupo GC quando comparada ao GC na ausência do L-

NAME (pD2 = 7,3 ± 0,02 e 6,9 ± 0,1, respectivamente), caracterizando o aumento da 

reatividade contrátil da aorta de rato com endotélio funcional (Figuras 7, n = 5). No 

entanto, a suplementação com o extrato nas doses de 25 e 50 mg/kg deslocou para a 
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direita a curva concentrações-resposta cumulativa à FEN na presença do L-NAME 

quando comparado ao GC na ausência do L-NAME (pD2 = 6,4 ± 0,1 e 6,4 ± 0,1, 

respectivamente) (Figuras 7, n = 5), demonstrando uma diminuição da potência contrátil 

da FEN em aorta de rato com endotélio. Além disso, não se observou diferença entre a 

potência contrátil da FEN nos grupos G100 e GC na ausência do L-NAME (pD2 = 6,7 ± 

0,1 vs. 6,9 ± 0,1, respectivamente) (Figura 7, n = 5). A eficácia contrátil da FEN foi 

reduzida em todos nos grupos G25, G50 e G100 quando comparado aos grupos GC e 

GC na presença do L-NAME (Emax = 61,4 ± 5,2; 74,4 ± 5,3; 76,9 ± 3,7; 100 e 100%, 

respectivamente). 

 

5 Discussão  

Este estudo evidenciou que o extrato hidroalcóolico da casca do caule do 

Hymenaea rubriflora apresentou alta concentração de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante, corroborando com estudo semelhante, no qual foi identificada a presença 

de compostos fenólicos na espécie courbaril (VEGGI, 2014). O HR-HAc apresentou 

concentrações superiores de compostos fenólicos e capacidade antioxidante, quando 

comparado a extratos de outros vegetais como a Baccharis trimera (carqueja) 

(MOREIRA et al, 2012) e o Syzygium cumini L (jambolão) (VEBER et al, 2014).  Os 

compostos fenólicos têm sido isolado da casca do caule, tronco e frutos do de diferentes 

espécies do gênero Hymenaea, sendo identificados como os sesquiterpenos, diterpenos, 

ácidos graxos e oligossacarídeos; (NOGUEIRA et al, 2002; JAYAPRAKASAM et al, 

2007). Apesar de serem moléculas estruturalmente simples, exercem atividade 

terapêutica,elucidada na literatura, destacando-se pela sua ação no sistema 

cardiovascular, por desempenhar atividades vasorrelaxante, anti-hipertensiva e na 

diminuição da frequência cardíaca (PEIXOTO-NEVES et al., 2010; BASTOS et al., , 

2010; AYDIN et al., 2007; MAGALHÃES et al., 2007).  

Desse modo, monstrou-se pela primeira vez que o HR-HAc apresenta efeito 

espasmolítico em aorta de ratos com a participação do NO, assim como a 

suplementação crônica com o HR-HAc promoveu aumento da reatividade relaxante a 

ACh e diminuição contrátil à FEN. Dados etnofarmacológicos indicam o uso tanto da 

casca quanto da polpa do fruto de Hymanea para o tratamento de algumas enfermidades 

como anemias, problemas renais, dores de garganta e doenças de vias respiratórias 

(CARTAXO et al., 2010), entretando estudos com reatividade vascular, aindo não havia 

sido realizado.  
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Além do Hymanea, vários alimentos são apresentados na literatura pelo seu 

potencial antioxidante, a exemplo da uva, cujo polifenóis apresenta importante ação 

cardiovascular, (DAS; MUKHERJEE; RAY, 2010), café e chá mate (GRAHAM, 1992; 

VAN ACQUIRE, 1996). Alimentos ricos em vitamina C, vitamina E e beta carotenos, 

agem como sequestrantes de espécies reativas de oxigênio, além de atuar na redução da 

disfunção endotelial em homens com histórico de doenças cardiovasculares ou diabetes 

(WANNAMETHEE et al., 2006). 

Este estudo revela que o extrato apresentou capacidade vasorrelaxante em aorta 

de rato saudáveis pré contraída com FEN, sendo esta atividade dependente de fatores 

relaxantes derivados do endotélio, uma vez que, em aorta sem endotélio ocorreu 

redução da capacidade relaxante do HR-HAc evidenciado pelo Emax e pelo PD2. Assim 

como na utilização de inibidores da síntese/liberação de prostaciclina, um metabolito 

vasodilatador dependente de COX (PAREDES-CARBAJAL et al., 2001),  observou-

se que não houve participação das prostaciclinas no efeito relaxante do HR-HAc, 

enquanto que na presença de inibidores da síntese/libertação de NO, o L-NAME 

(PAREDES-CARBAJAL et al., 1997),  mostrou  relevante participação do NO, porém 

não exclusivo, tendo em vista que ao incubar-se L-NAME, ainda ocorreu relaxamento 

dos anéis de aorta de ratos. 

O HR-HAc não apresentou toxicidade aguda, quando administrado em dose 

única de 2000 mg/kg do HR-HAc, seguindo a OEDC nº423 (2001), corroborando com 

teste de toxicidade da espécie courbaril  (BEZERRA, 2013). Desse modo, as doses de 

25 (G25), 50 (G50) e 100 (G100) mg/kg  ofereciam segurança para a suplementação dos 

animais, uma vez que  até o presente estudo não exstiam  protocolos de suplementação 

para este extrato. 

Após a suplementação por quatro semanas com HR-HAc, observou-se que a 

potência relaxante da ACh em aorta de ratos com endotélio funcional foi aumentada nos 

grupos G50 e G100 (Figura 5A), sendo observada maior potência com a suplementação 

na dose de 50 mg/kg, sugerindo que o extrato HR-HAc é eficaz na prevenção da 

disfunção endotelial, mesmo em animais saudáveis.  

Verificou-se que o relaxamento promovido em aorta sem endotélio funcional, 

pelo NPS, um doador de óxido nítrico que apresenta potente ação vasodilatadora com 

uso clínico para redução da pressão arterial (BATES et al., 1991) foi potencializado em 

todas os grupos suplementados com o extrato, sendo a maior potência relaxante do NPS 

alcançada no G100 (Figura 5 B), demonstrando que o HR-HAc aumenta a reatividade 
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relaxante vascular. O estudo de Bezerra (2013) evidenciou a capacidade do extrato 

alcoólico do H. courbaril na dose de 150mg/kg em inibir aproximadamente 50% da 

contração induzida por K
+
 em anéis traqueais de ratos hipersensibilizados com 

ovoalbumina.Diante desses resultados, torna-se importante realizar estudos futuros com 

modelos animais induzidos a patologias que favoreçam o dano endotelial, como a 

hipertensão, a obesidade e o diabetes mellitus para avaliar a capacidade do HR-HAc na 

modulação da e atividade vascular (LÓPEZ-JARAMILLO et al., 2013, SALES, 2011). 

Considerando que alterações na contração muscular lisa também estão 

relacionadas com desordens cardiovasculares, induzindo a redução na vasodilatação, 

aumento da vasoconstrição, inflamação vascular e remodelação estrutural provocando 

aumento da resistência periférica (WILCOX, 2005).  Nesse estudo, observou-se que 

as doses de 50 e 100 mg/kg promoveram  redução na reatividade contrátil a FEN 

(Figura 6A), reforçando a capacidade da suplementação com o HR-HAc em prevenir 

o quadro de disfunção endotelial. Além disso, na ausência do endotélio funcional, o 

extrato reduziu a eficácia contrátil da FEN apenas na dose de 100 mg/kg (Figura 6B), 

o que demonstra que a inibição da atividade contrátil promovida pelo extrato HR-HAc 

foi dependente do endotélio vascular. Entretanto, na presença do L-NAME, a potência 

contrátil da FEN foi semelhante àquela obtida na ausência desse inibidor nos grupos 

G50 e G100 (Gráficos 7), sugerindo que provavelmente o NO não é o principal 

responsável pela diminuição da atividade contrátil da aorta.  

 Estes dados confirmam estudos prévios que mostram a participação de 

compostos fenólicos na modulação vascular por via endotelial (JENUINO, 2013), do 

mesmo modo, outros estudos referem que os compostos fenólicos promovem 

vasodilatação (HU., et al, 2008; SOCORRO et al., 2014;) e até mesmo redução da 

pressão arterial em modelo animal (SOCORRO et al, 2014) e humanos (TOSCANO, 

2014) atuando na melhoria da função endotelial.  

Os limites de descoberta deste estudo foram a capacidade vasorelaxante 

dependente do endotélio e inibição contrátil vascular pelo HR-HAc. A partir destas 

descobertas, algumas limitações foram identificadas para perspectivas futuras para esta 

linha de investigação. Compreende-se a necessidade de determinar a participação dos 

fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio, assim como determinar quanto o efeito 

vascular encontrado no presente estudo relaciona-se a presença de compostos fenólicos. 

Para isso, são necessários ensaio moleculares que verifiquem a participação destes 

compostos na estimulação da produção de oxido nítrico, bem como ensaio histológicos 
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para se verificar se as estruturas vasculares são influenciadas pelos compostos do 

Hymenae. Finalmente, considerando o evidente efeito relaxante e inibição contrátil, 

torna-se plausível verificar se este efeito repercute em redução da pressão artérial, de 

modo que, estudos que tomem como variável a pressão arterial devem ser conduzidos 

com ratos hipertensos. 

 

6 Conclusão 

Os dados deste estudo mostraram que a casca do caule da espécie rubriflora tem 

alta atividade antioxidante e pela primeira vez mostrou-se que um extrato elaborado a 

partir deste caule tem capacidade tanto relaxante quanto inibitória da contração vascular 

em aorta de ratos, sendo esta atividade dependente do endotélio. Diante dos nossos 

resultados, demonstra-se que a suplementação com HR-HAc pode ser utilizado como 

tratamento profilático, não farmacológico de doenças cardiovasculares que acometem a 

reatividade vascular. 
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Figura 1 Efeito vasorrelaxante do HR-HAc nas contrações tônicas induzidas por 

3 x 10
-7 

M de fenilefrina em aorta de rato na presença () e ausência () de endotélio 

funcional. Os símbolos e as barras verticais representam a média e e.p.m. (n = 5). 

***p < 0,001 (presença vs. ausência de endotélio). 
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Figura 2 - - Efeito vasorrelaxante do HR-HAc nas contrações tônicas induzidas por 

3 x 10
-7 

M de FEN em aorta de rato com endotélio funcional na ausência () e  na 

presença de 10
-4

 M de L-NAME ().Os símbolos e as barras verticais representam a 

média e o e.p.m (n = 5). Teste t, *p < 0,05 (controle vs. L-NAME). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Figura 3 - Efeito vasorrelaxante do HR-HAc nas contrações tônicas induzidas por 

3 x 10
-7 

M de fenilefrina em aorta de rato com endotélio funcional na ausência () e na 

presença de 10
-5

 M de indometacina ().Os símbolos e as barras verticais representam 

a média e o e.p.m (n = 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Figura 4 -Efeito relaxante da ACh (A) e do NPS (B) sobre as contrações tônicas 

induzidas por 3 x 10
-7 

M de FEN nos grupos GC (), GS25 (), GS50 () e GS100 

() em aorta isolada de rato. Os símbolos e as barras verticais representam a média e o 

e.p.m., respectivamente (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni. 

**p< 0,01 (GC vs. G50 ou G100), 
††

p< 0,01 (G50 vs. G100),
###

p< 0,001 (G25vs. G50 

ou G100) e ***p< 0,001 (GC vs. G25, G50 ou G100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Figura 5 Efeito contrátil da FEN na presença (A) ou ausência (B) do endotélio nos 

grupos GC (), GS25 (), GS50 () e GS100 () em aorta isolada de rato. Os 

símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni. *p< 0,05 (GC vs. G50), ***p< 

0,001 (GC vs. G100) e 
###

p < 0,001 (G25 vs. G100). 
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Figura 6 – Efeito contrátil da FEN na presença do L-NAME nos grupos GC (), 

GS25 (), GS50 (), GS100 () e na ausência do L-NAME no grupo GC () em 

aorta isolada de rato. Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., 

respectivamente (n = 5). ANOVA one-way seguido do pós-teste de Bonferroni. *p< 

0,05 (GC vs. GC + L-NAME, G25 ou G50), 
##

p< 0,01 (GC + L-NAMEvs.G100) e 
###

p< 

0,001 (GC + L-NAMEvs.G25 ou G50).  
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OUTROS RESULTADOS 

 

Figura 1 – Composição de fenólicos totais dos extratos etanólico, aquoso e  

hiroalcóolico da casca e da polpa de Hymenaea rubriflora D. 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o desvio padrão, 

respectivamente (teste em triplicata). Anova com Post Hoc de Benferroni  ***p < 0,001. 

 

Figura 2 – Capacidade de seqüestro do radical livre DPPH dos extratos etanólico, 

aquoso e hiroalcóolico da casca e da polpa de Hymenaea rubriflora D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os símbolos e as barras verticais representam a média e o desvio padrão, 

respectivamente (teste em triplicata). Anova com Post Hoc de Benferroni  ***p < 0,001. 
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Figura 3 - Concentrações da glicose no plasma sanguíneo, obtido após quatro semanas 

de intervenção para os grupos GC, G25, G50, G100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente (n 

= 8). 

 

Figura 4 - Concentrações de lipídios, colesterol total (A) e trigliceríceos (B) no plasma 

sanguíneo, obtido após quatro semanas de intervenção para os grupos GC, G25, G50, 

G100. 
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B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente 

(n = 8). 

 

Figura 5 - Concentrações de Malondialdeído (A), Capacidade antioxidante total (B) e 

Nitrito (C) no plasma sanguíneo, obtido após quatro semanas de intervenção para os 

grupos GC, G25, G50, 

G100. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente 
(n = 8). *p <   0,05    

 

C
O
N
T N

O

25
 N

O

50
 N

O

10
0 

N
O

0

20

40

60

80

N
it

ri
to

 µ
M

/g


