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“Em algum lugar, alguma
coisa incrível está esperando para
ser descoberta” - Carl Sagan
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O Plectranthus barbatus Andrews, popularmente conhecido como boldo
brasileiro, é utilizado na medicina popular para tratar diversos distúrbios,
incluindo os cardiovasculares. No entanto, é desconhecido o seu efeito
sobre a modulação de estruturas que contribuem para o controle da pressão
arterial. Portanto, este estudo objetivou investigar o efeito do extrato
hidroetanólico das folhas de P. barbatus sobre o tônus vascular, o
mecanismo de ação resultante em vasorrelaxamento, além de determinar a
composição química do extrato e estabelecer um marcador bioativo. A
análise fitoquímica foi realizada por meio UFLC-DAD-MS. Para avaliação
do efeito vasorrelaxante, anéis de aorta de ratos normotensos (NTR) e
hipertensos (SHR), com e sem endotélio, foram expostos a concentrações
cumulativas do extrato de P. barbatus (0,3 a 1000 µg/mL). Foram
encontrados 19 compostos no extrato, dentre eles o ácido rosmarínico (AR).
O extrato de P. barbatus promoveu efeito vasodilatador dependente de
endotélio em anéis de aorta de animais NTR e SHR. Na presença de
propranolol (antagonista não-seletivo de receptores 𝛽-adrenérgicos), ou
indometacina (inibidor não-seletivo da enzima cicloxigenase) não houve
alteração do efeito vasorrelaxante do extrato, enquanto na presença de
atropina (antagonista não-seletivo de receptores muscarínicos) houve uma
discreta redução no efeito vasorrelaxante. A incubação de L-NAME
(inibidor não-seletivo da enzima óxido nítrico sintase) ou ODQ (inibidor da
enzima guanilato ciclase solúvel) não foram capazes de interferir de forma
significativa no relaxamento. Ao investigar o envolvimento de canais de
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K+, a adição de tetraetilamônio (bloqueador de canais de K+ ativados por
Ca2+) ou 4-aminopiridina (bloqueador de canal de K+ dependente de
voltagem) foi capaz de reduzir significativamente o efeito relaxante do
extrato, sem interferência da glibenclamida (bloqueador de canais de K+
sensíveis ao ATP) ou cloreto de bário (bloqueador de canal de K+
retificador de influxo). Com relação ao envolvimento dos canais de Ca2+, o
extrato foi capaz de inibir a resposta contrátil frente a adição de fenilefrina e
CaCl2. Além disso, a contração aórtica induzida com KCl ou cafeína, foi
significativamente reduzida na presença do extrato. De forma similar, o AR
promoveu ação vasorrelaxante dependente de endotélio e também foi capaz
de reduzir a contração induzida pela fenilefrina e de CaCl2. Em conclusão,
o extrato de P. barbatus mostrou efeito vasorrelaxante em aorta torácica de
ratos hipertensos, com ação exclusivamente dependente de endotélio e com,
principalmente, a participação dos canais transmembranares para Ca2+.
Além disso, o AR merece destaque visto sua capacidade de reproduzir de
forma equivalente o efeito e mecanismo vasorrelaxante do extrato,
sugerindo assim este composto como possível marcador bioativo.
Palavras chaves: hipertensão arterial, endotélio vascular, canais iônicos,
ácido rosmarínico, boldo Brasileiro.
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Plectranthus barbatus Andrews, popularly known as Brazilian boldo, is used
in folk medicine to treat several disorders, including cardiovascular
disorders. However, its effect on the modulation of structures that contribute
to blood pressure control is unknown. This study aimed to investigate the
effect of hydroethanolic extract of P. barbatus leaves on vascular tone, the
mechanism of action resulting in vasorelaxation, and to determine the
phytochemical composition of the extract and establish a marker of
biological activity. Phytochemical analysis was performed using
UFLC-DAD-MS. To assess the vasorelaxant effect, aortic rings from
normotensive (NTR) and hypertensive (SHR) rats, with and without
endothelium, were exposed to cumulative concentrations of P. barbatus
extract (0.3 to 1000 µg/mL). Nineteen compounds were found in the
extract, including rosmarinic acid (RA). The extract of P. barbatus promoted
an endothelium-dependent vasodilator effect on the aortic rings of NTR and
SHR. In the presence of propranolol (non-selective β-adrenergic receptor
antagonist) or indomethacin (non-selective cyclooxygenase enzyme
inhibitor) there was no change in the vasorelaxant effect of the extract,
while in the presence of atropine (non-selective muscarinic receptor
antagonist) there was a slight reduction in its vasorelaxant effect. Incubation
of L-NAME (non-selective nitric oxide synthase enzyme) or ODQ (soluble
guanylate cyclase enzyme) was not able to significantly affect relaxation.
Investigating the involvement of the K+ channels, the addition of
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tetraethylammonium (blocker of Ca2+-activated K+ channels) or
4-aminopyridine (voltage-dependent K+ channel blocker) was able to
significantly reduce the relaxation effect of the extract, without interference
of glibenclamide (ATP-sensitive K+ channel blocker) or barium chloride
(influx rectifier K+ channel blocker). Regarding the involvement of Ca2+
channels, the extract was able to inhibit the contractile response against the
addition of phenylephrine and CaCl2. Furthermore, aortic contraction
induced with KCl or caffeine, was significantly reduced in the presence of
the extract. Similarly, AR promoted endothelium-dependent vasorelaxant
action and was also able to reduce the contraction induced by phenylephrine
and CaCl2. In conclusion, the extract of P. barbatus showed a vasorelaxant
effect on the thoracic aorta of hypertensive rats, with action exclusively
dependent on the endothelium and with the participation, mainly, of the
transmembrane channels for Ca2+. In addition, RA deserves to be
highlighted given its ability to reproduce, in an equivalent way, the
vasorelaxant effect and mechanism of the extract, suggesting that this
compound has potential as a bioactive marker.
Keywords: hypertension, vascular endothelium, ion channels, rosmarinic
acid, Brazilian boldo.
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2 INTRODUÇÃO
As doenças crônicas não transmissíveis são as maiores responsáveis
pelas causas de morte no mundo, que poderiam ser evitadas, e dentre elas as
doenças cardiovasculares têm um destaque. De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (2017) desde o ano de 2010 doenças cardiovasculares
(DCV) são a principal causa de morte no mundo, responsável pela
estimativa de aproximadamente 18 milhões de mortes ao ano, sendo a
hipertensão arterial sistêmica (HAS) a de maior prevalência. Complicações
graves em decorrência da HAS são evidenciadas principalmente nos rins,
coração e cérebro. A HAS é considerada uma doença e também um fator de
risco para o desenvolvimento de outros problemas mais graves como
insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio, e acidente vascular
encefálico.
A HAS é uma doença crônica multifatorial, caracterizada pelo
aumento da pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg e pressão arterial
sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg. Está constantemente associada a outros
problemas como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio (IAM),
e acidente vascular encefálico (AVE), sendo considerada um grave
problema de saúde pública. Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão
(2021) entre o ano de 2000 a 2018, houve um aumento de 128% dos
registros de pacientes com HAS autorrelatada (BARROS et al., 2021).
A primeira estratégia terapêutica adotada objetivando a redução dos
níveis pressóricos envolve principalmente a mudança do estilo de vida,
buscando uma alimentação mais saudável e natural, a prática de atividade
física programada, redução dos fatores de estresse ou a adoção de
estratégias de relaxamento, além de cessar o uso de álcool e cigarro. Porém,
em casos de hipertensão em que a melhora do estilo de vida ainda não é
capaz de reduzir os parâmetros pressóricos do indivíduo, se faz necessário o
início imediato do uso de medicamentos. Temos hoje disponível no mercado
diversos fármacos que atuam na redução da pressão arterial (PA), por
mecanismos variados, como diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio,
bloqueadores adrenérgicos, fármacos que atuam no eixo renina-angiotensina
e agentes vasodilatadores (BARROS et al., 2021).
No entanto, há um apelo ao uso de plantas medicinais, que são muito
utilizadas pela população como uma estratégia terapêutica, auxiliando no
tratamento de doenças como a HAS em conjunto ao tratamento

medicamentoso ou de forma isolada. De acordo com o Programa Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) criado pelo governo
brasileiro, planta medicinal é toda espécie vegetal, cultivada ou não, com
finalidade terapêutica (BRASIL, 2019). O Brasil dispõe de rica
biodiversidade, e uma população muito habituada a utilizar as plantas
medicinais, que pode justificar-se possivelmente pelo baixo custo e fácil
acesso que as plantas apresentam, possibilitando atender a necessidade de
grande parte da população (NUNES; BERNADINO; MARTINS, 2015;
RODRIGUES et al., 2013).
Um exemplo de planta medicinal utilizada pela população é o Boldo
(nome científico Plectranthus barbatus Andrews), conhecido popularmente
por boldo-brasileiro ou falso-boldo e pertencente à família Lamiaceae. Esta
espécie é muito confundida com o boldo-do-chile, denominado
cientificamente por Peumus boldus Molina, amplamente estudado e muito
utilizado para distúrbios gastrointestinais. Já a planta em questão estudada
nesta pesquisa, reúne na literatura o uso popular para tratar distúrbios
gástricos, mas também intestinais, hepáticos, renais e cardiovasculares
(ALICE et al., 1995; ALVES; CRUZ; MESSEDER, 2009; LOPES et al,
2010). Sendo esta última indicação dúbia como hipertensivo e
anti-hipertensivo, no entanto, como não há na literatura nenhuma evidência
pré-clínica ou clínica dos efeitos desta planta sobre os sistemas que
contribuem para o controle da pressão arterial, este estudo se propôs a
estudar o efeito e mecanismos vasorrelaxantes do extrato hidroetanólico
obtido das folhas de P. barbatus em modelo de aorta isolada de rato, além
de determinar a composição fitoquímica do extrato e estabelecer um
possível marcador bioativo.
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo Geral
Avaliar o efeito e mecanismo vasorrelaxante do extrato hidroetanólico
obtido das folhas de Plectranthus barbatus Andrews em aorta isolada de
ratos normotensos e hipertensos.
3.2 Objetivos Específicos
● Determinar a composição química qualitativa do extrato e
estabelecer um possível marcador bioativo;
● Investigar o efeito vasorrelaxante e/ou vasoconstritor do extrato
hidroetanólico obtido das folhas de P. barbatus em aorta isolada de
rato normotenso e hipertenso;
● Investigar os mecanismos vasorrelaxantes dependentes de
endotélio do extrato hidroetanólico obtido das folhas de P.
barbatus em aorta isolada de rato hipertenso;
● Avaliar o envolvimento de prostanoides e dos receptores
muscarínicos e 𝛽-adrenérgicos sobre o relaxamento vascular
induzido pelo extrato hidroetanólico obtido das folhas de P.
barbatus em aorta isolada de rato hipertenso;
● Averiguar a relação do óxido nítrico e da enzima guanilato ciclase
sobre o efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico obtido das
folhas de P. barbatus;
● Analisar a participação de canais de K+ no efeito vasorrelaxante
obtido pelo extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus;
● Investigar o envolvimento de cálcio intra e extracelular no efeito
vasorrelaxante obtido pelo extrato hidroetanólico das folhas de P.
barbatus;
● Investigar o efeito e mecanismo vasorrelaxante do ácido
rosmarínico em aorta isolada de rato hipertenso.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Doenças Cardiovasculares
As doenças cardiovasculares (DCV) têm um destaque, representando
mais de 27% dos óbitos no Brasil, pertence ao grupo das doenças crônicas
não transmissíveis, que são responsáveis pelo maior número de óbitos no
mundo, que poderiam ser evitados. Não obstante, a evolução dessas doenças
também é responsável pela incapacidade dos indivíduos levando a um
impacto socioeconômico significativo. De acordo com a categorização dos
códigos CID as DCV são divididas em nove grupos que englobam diversas
condições patológicas que acometem o sistema cardiovascular, como
doença cardíaca reumática, cardiopatia isquêmica, doença cerebrovascular,
doença cardíaca hipertensiva, cardiopatia e miocardite, arritmia, aneurisma
da aorta, doença vascular periférica e endocardite (NASCIMENTO et al.,
2018; SIQUEIRA; SIQUEIRA-FILHO; LAND, 2017).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2017) desde o
ano de 2010 às DCV são a principal causa de morte no mundo, responsável
pela estimativa de aproximadamente 18 milhões de mortes ao ano. Acomete
homens e mulheres sem diferença significativa, ocorrendo principalmente
em países em desenvolvimento. Porém países com menor rendimento bruto
a população está mais suscetível ao desenvolvimento das doenças que
acometem o sistema cardiovascular, devido o menor acesso às estratégias de
prevenção e cuidado, sendo estes os locais com maior número de mortes
(WHO, 2017).
As causas para o desenvolvimento dessas doenças são múltiplas,
porém diretamente relacionada com hábitos de vida e os principais fatores
de risco envolvem má alimentação, falta de atividade física, estresse,
obesidade, hiperlipidemias, HAS, diabetes e uso de tabaco, sendo esses três
últimos identificados como os mais relevantes ao desenvolvimento de DCV
(NOWBAR, et al., 2019).

4.1.1 Hipertensão Arterial Sistêmica
A HAS é uma condição clínica de grande relevância devido às
consequências à saúde que ela pode trazer. É caracterizada pela elevação da
pressão do sangue sobre as artérias, mais precisamente quando os valores de
referência pressóricos são iguais ou ultrapassam os 140 mmHg PAS e 90
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mmHg PAD, ocorrendo a verificação desses valores em duas ou mais
ocasiões diferentes. Suas causas são multifatoriais e estão intimamente
relacionadas com o estilo de vida do indivíduo. A má alimentação e o
sedentarismo são os fatores mais relacionados, pois, levam a distúrbios
metabólicos que propiciam o desenvolvimento de HAS, como a obesidade,
dislipidemia, intolerância à glicose, resistência à insulina e diabetes. Não
esquecendo do uso excessivo de cigarros e da bebida alcoólica, por isso a
própria HAS é identificada como principal fator de risco modificável para
DCV (SBH, 2016; GUSMÃO et al., 2009; ANDRADE, 2015).
Estima-se que 600 milhões de pessoas no mundo tenham HAS, e
somente no Brasil esse número chega a aproximadamente 36 milhões de
indivíduos adultos, contribuindo com cerca de 50% dos óbitos por doenças
cardiovasculares, que somam mais de 300 mil mortes por ano. Além de
estar associada com altas taxas de mortalidade, as doenças cardiovasculares
em decorrência dos quadros hipertensivos, também são a causa de gastos
altíssimos de recursos de saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS)
afetando consideravelmente dados socioeconômicos, visto que para o
tratamento pode levar os pacientes ao afastamento das funções laborais
(SBH, 2016; BARROS et al., 2021).
Em relação a prevalência de HAS na população, sabe-se que acomete a
maior parte dos indivíduos acima de 60 anos, devido um dos fatores de risco
ser o envelhecimento levando a perda de complacência das artérias. De fato,
os idosos compõem o grupo que apresenta maior dificuldade de aderir aos
tratamentos, tanto medicamentoso como mudanças no estilo de vida. Porém
o desenvolvimento da HAS pode ocorrer em qualquer idade, em qualquer
gênero e raça, inclusive estudos apontam que a prevalência de HAS vem
aumentando em todas as idades (MACEDO et al., 2018; GUSMÃO et al.,
2009; MENGUE et al., 2016).
O quadro de HAS é a princípio muito silencioso sem sinais e sintomas
aparentes, o que acarreta na demora do diagnóstico correto e início de
tratamento adequado, por este motivo se recomenda a aferição da PA
sempre anterior a qualquer consulta médica, desta forma pode-se verificar
os valores pressóricos e de preferência em 3 momentos diferentes para
poder alcançar o diagnóstico adequado. A grande preocupação com o
aumento da PA se dá pelo seu efeito deletério em órgãos-alvo, como o
coração, cérebro, rins e vasos, que evoluem para complicações como
doença arterial coronária (DAC), insuficiência cardíaca (IC), fibrilação

atrial (FA), morte súbita, AVE, acidente vascular encefálico isquêmico
(AVEI) ou hemorrágico (AVEH), dano renal levando a necessidade de
hemodiálise e doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) (BARROS et
al., 2021).
Além do quadro de HAS já caracterizado anteriormente, existem os
casos de pré-hipertensão (PH) que estão presentes em um terço dos eventos
cardiovasculares, e costuma ser identificada em pacientes jovens. A
presença de PH aumenta em 40% o risco para doenças cardiovasculares.
Este quadro caracteriza-se pela presença PAS entre 121 e 139 e/ou PAD
entre 81 a 89 mmHg (MALACHIAS, et al., 2016; BARROS et al., 2021).
4.1.2 Mecanismos de Regulação da Pressão Arterial
O monitoramento da PA ocorre constantemente no corpo humano, é o
reflexo da força de propulsão de bombeamento cardíaco do sangue sobre a
parede dos vasos, por intermédio de diversos receptores, onde esses
mecanismos estão interligados trabalhando para o controle da pressão e
fluxo sanguíneo por meio de ajustes na frequência cardíaca (número de
batimentos cardíacos por minuto), volume sistólico (volume sanguíneo
bombeado pelo ventrículo esquerdo a cada sístole), volemia (volume médio
de sangue circulante) e resistência vascular periférica (resistência que o
sangue encontra para circular no interior do vaso). Alguns desses sistemas
atuam em resposta a mudanças repentinas da PA e agem em questão de
segundos (regulação de curto prazo), como os barorreceptores e
quimiorreceptores que são responsáveis por informar ao bulbo do tronco
encefálico, por meio do integrador, sobre a pressão e o fluxo sanguíneo nos
vasos. Os mecanismos de regulação de PA também podem ser em médio e
longo prazo, por meio de sistemas endoteliais-hormonais e sistema renal,
respectivamente (TORTORA; DERRICKSON, 2016).
Os mecanismos de regulação da PA a curto prazo são mediados por
ações dos barorreceptores e quimiorreceptores em constante comunicação
com o Sistema Nervoso Central. Os barorreceptores, encontrados
principalmente próximo ao arco aórtico e seio carotídeo, percebem a
alteração da PA pela expansão das paredes elásticas das artérias
(MOHRMAN; HELLER; ROJAS, 2007; TORTORA; DERRICKSON,
2016).
Os quimiorreceptores, localizados no arco da aorta e no seio carotídeo,
são estimulados na hipóxia (pressão de oxigênio < 60 mmHg), acidose
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(aumento da concentração de hidrogênio ou pH < 7,4) ou na hipercapnia
(excesso de dióxido de carbono ou pCO2 > 40 mmHg) (PRESTON;
WILSON, 2012; TORTORA; DERRICKSON, 2016).
Ao discutir sobre a regulação da PA a médio prazo, é importante
discorrer sobre os aspectos anatômicos e fisiológicos dos vasos sanguíneos,
uma vez que estes desempenham funções distintas de acordo com o tipo e
localização. Os vasos sanguíneos se diferem em cinco tipos de acordo com
sua composição, que está diretamente relacionada com a função de cada um
deles. Todos possuem uma camada de endotélio (túnica íntima) e diferem
entre a proporção de tecido muscular (túnica média), elástico e fibroso. As
artérias, como a aorta e tronco pulmonar, por serem vasos que demandam
força de contração para realização da retração elástica, que resulta em
pressão propulsora garantindo fluxo sanguíneo contínuo para o restante dos
vasos, são compostas pelos 3 tecidos e predominantemente músculo liso. Já
as arteríolas, os vasos que seguem das artérias são responsáveis pela
distribuição de sangue aos capilares, são compostas predominantemente por
endotélio e uma camada de tecido muscular liso, por isso apresentam grande
importância no controle da PA, afinal são as pequenas artérias que oferecem
resistência a passagem do sangue. Já os capilares são microvasos, os quais
possibilitam a troca de nutrientes entre as células e o sangue, visto isso,
fazem a ponte entre as arteríolas e as vênulas. Devido a troca de substâncias
com os tecidos sua estrutura se dá somente por endotélio e membrana basal
sendo mais permeável, o que facilita as trocas, no entanto o fluxo sanguíneo
nesses vasos passa a ser controlado por esfíncteres pré-capilares e pelas
arteríolas (SILVERTHORN, 2010).
Diferente das vênulas, que se assemelham às arteríolas, as veias se
diferem das artérias. Percebe-se estruturalmente que o endotélio e o tecido
muscular liso são mais delgados nas veias e o lúmen tem maior diâmetro ao
passo que o sangue possa realizar o retorno venoso por meio da presença de
válvulas. As válvulas nada mais são do que uma curvatura da túnica íntima,
as quais cumprem um papel muito importante tendo em vista que nesses
vasos percebe-se, praticamente em sua totalidade, menor pressão quando
comparada às artérias, devido sua composição tecidual. Em circunstâncias
que as válvulas não funcionam adequadamente a pressão sanguínea
aumenta nas veias levando a distensão das paredes do vaso e consequente
flacidez (veias varicosas) (TORTORA; DERRICKSON, 2016).

Como já relatado, o revestimento de todos os vasos sanguíneos se dá
pela presença do endotélio, tecido que ao longo dos anos descobriu-se que é
capaz de produzir substâncias essenciais para controle e ajustes de pressão,
e que as células deste tecido estão também envolvidas na absorção de outras
substâncias e no crescimento dos vasos. Mecanismos de controle de PA a
nível endotelial ocorrem por meio de substâncias vasoativas como óxido
nítrico (NO, sigla comum do inglês “nitric oxide”), prostaglandinas e fator
hiperpolarizante derivado de endotélio (EDHF, sigla comum do inglês
“endothelium-derived hyperpolarizing factor”) considerados fatores
vasodilatadores dependentes de endotélio, e as endotelinas (ET),
tromboxanos (TXA) e angiotensinas (ANG) fatores de vasoconstrição
derivados do endotélio. O NO é produzido a partir da L-arginina por ação
da enzima NO sintase (NOS), Existem três isoformas de NOS, 2
denominadas constitutivas e dependentes do cálcio, que são a endotelial e
a neuronal, as quais sintetizam NO em condições normais, e a independente
do cálcio (iNOS), pouco presente em condições fisiológicas, mas
particularmente relevante em condições patológicas. Após produzido, o NO
se difunde e atinge as células do músculo liso vascular onde ativa a enzima
guanilato ciclase solúvel responsável pela elevação de monofosfato cíclico
de guanosina (GMPc) no citosol, culminando no relaxamento dessas células
musculares. As prostaglandinas são um grupo de substâncias químicas
derivadas do ácido araquidônico, formadas por ação direta da enzima
cicloxigenase, dentre as quais destaca-se a prostaglandina I2, também
conhecida como prostaciclina, devido ao seu potencial relaxante vascular. Já
o EDHF atua através da hiperpolarização das células do músculo liso
vascular o que reduz a permeabilidade da membrana ao cálcio resultando
em vasodilatação (SILVERTHORN, 2010; PRESTON; WILSON, 2012).
Enquanto aos agentes constritores derivados do endotélio, a ET-1 é
relatada na literatura como potente agente vasoconstritor, que na membrana
da célula muscular lisa liga-se a receptores ETA ativando a liberação
intracelular de Ca2+ (PRESTON; WILSON, 2012). A transformação da
ANG I em ANG II, que será discutida com mais detalhes no decorrer dos
próximos parágrafos, ocorre no plasma e em vários tecidos, como rins,
cérebro, adrenais, músculo liso vascular e, também, nas células endoteliais.
A maioria dos efeitos biológicos da ANG II é mediada pela ativação de
receptores AT1, grande responsável pela potente ação constritora deste
peptídeo. Por fim, o TXA é também designado um fator de contração
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derivado do endotélio, embora sua maior produção seja via plaquetária.
Normalmente encontram-se em equilíbrio homeostático no sistema
circulatório, juntamente com as prostaciclinas (MONCADA; VANE 1979).
As artérias e arteríolas apresentam um estado de contração parcial,
mesmo quando sem efeito de qualquer outro fator. Esta contração é
determinada como tônus basal, e é sobre essa condição que os fatores
externos atuam tanto na dilatação como na constrição. As catecolaminas
(adrenalina e noradrenalina) circulantes também se relacionam com
vasoconstrição, em situações normais elas não interferem de forma
relevante na regulação vascular, mas podem ser ativadas em situações de
estresse ou intensa atividade física. Atuam por meio de alta atividade do
sistema nervoso autonômico simpático, ativando principalmente receptores
𝛼-1 e 𝛽2 vasculares acarretando vasoconstrição (MOHRMAN; HELLER;
ROJAS, 2007). Enquanto agente vasoconstritor podemos citar ainda a
vasopressina ou hormônio antidiurético (ADH, do inglês “antidiuretic
hormone”), produzida pelo hipotálamo e secretada pela neuro-hipófise, que,
além de atuar nos túbulos renais aumentando a reabsorção de água,
contribuindo assim para a regulação da PA a longo prazo, também apresenta
ação direta em receptores vasculares promovendo constrição.
A PA também pode ser regulada por hormônios que modificam as
funções dos rins. Mais conhecido e explorado o sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), ativado quando há pouco fluxo de
sangue principalmente no sistema renal, o que é identificado pelas células
justa glomerulares responsáveis por liberar renina na corrente sanguínea,
mas pode ser ativado também pelo aumento da estimulação dos receptores
ꞵ1-adrenérgicos e pela redução da absorção de íons de Na+. Ao passo que a
renina é liberada na corrente sanguínea ela cliva o angiotensinogênio e
forma a angiotensina I, que por sua vez sofre ação da enzima conversora de
angiotensina (ECA), localizada na superfície das células endoteliais,
resultando na produção de ANG II (hormônio ativo) responsável pela
elevação da PA ao provocar vasoconstrição. A ANG II também estimula a
secreção de aldosterona, hormônio responsável pela reabsorção de água e
Na+ pelos rins. Sabe-se que a ação da aldosterona ocorre sobre genes
responsáveis pela codificação dos canais e bombas de Na+ e por esse motivo
a percepção de sua ação é possível após 48h. Desta forma, a ativação deste
sistema transita entre o mecanismo de regulação da PA a médio prazo

(ações da ANG II) e a longo prazo (ações da aldosterona) (PRESTON;
WILSON, 2012; TORTORA; DERRICKSON, 2016).
O rim desempenha um papel fundamental na regulação da pressão
arterial por meio de função homeostática regulando os níveis eletrolíticos e
a osmolaridade do tecido e por meio disso a pressão nos vasos. Como já
relatado no parágrafo anterior, parte do controle realizado pelos rins
depende da ativação do SRAA. Quando a PA está mais elevada, os rins
promovem a excreção de Na+ e água até que os níveis pressóricos se
restabeleçam (processo conhecido como natriurese por pressão), mas na
condição oposta quando a pressão e o fluxo sanguíneo caem além das
condições ideais para o corpo, há ativação do SRAA e ação da ANG II
sobre as glândulas suprarrenais que secretam aldosterona, que atuando sobre
o rim faz com que sais e água sejam retidos até a normalização da PA
(WADEI; TEXTOR, 2012).
4.1.3 HAS: da fisiologia a patologia
A HAS vem a se desenvolver quando algo interfere em algum dos
mecanismos de controle da PA. A HAS é dividida em primária e secundária,
classificada conforme causa não conhecida e as já elucidadas. A primeira
aparece na maioria dos casos de HAS diagnosticados e associa-se aos
achados: débito cardíaco (DC) aumentado, a resistência do sangue no tecido
vascular, redução da produção de fatores de relaxamento, aumento do
volume do sangue e aumento de Na+ intracelular. Mas a PA pode sofrer
alterações em decorrência de outras doenças preexistentes (HAS
secundária), como algumas anormalidades renais, coarctação da aorta,
alterações hormonais, câncer, uso de medicações, fator genético de
sensibilidade ao sal, distúrbios neurológicos (HAMMER; MCPHEE, 2015).
Sabendo-se que a PA depende do DC e da resistência vascular
periférica a HAS se desenvolve em decorrência do aumento desses dois
fatores em conjunto ou isoladamente, o que acaba ocorrendo na grande
maioria dos casos de HAS diagnosticadas, pois não caracterizam uma causa
específica, somente identifica-se as alterações fisiológicas. Na primeira
situação o DC pode estar aumentado devido ao aumento da frequência
cardíaca (FC) ou volume sanguíneo acarretando o aumento do retorno
venoso e do volume sistólico. Também pode ser causado por atividade
simpática em resposta ao estímulo de cortisol e hormônios tireoidianos. A
vasoconstrição periférica resulta da viscosidade sanguínea aumentada e por
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estreitamento dos vasos que por consequência atuam sobre a força de
cisalhamento, resultando na ativação de sinais à via simpática, a resposta às
catecolaminas e a presença de maiores concentrações de ANG II. Esses
mecanismos estão relacionados com respostas fisiológicas normais de
estresse, mas de forma recorrente podem contribuir para a instalação da
HAS (SILBERNAGL; LANG, 2016).
Visto que as principais causas de HAS estão relacionadas com o estilo
de vida, o tratamento se dá inicialmente pela alteração desses hábitos, mas a
terapia medicamentosa já é inserida logo no início na grande maioria dos
casos. O objetivo principal da prescrição dos anti-hipertensivos é reduzir a
morbimortalidade cardiovascular, e os fármacos administrados devem
cumprir com objetivos terapêuticos claros, como por exemplo ser eficaz por
via oral, ser usado concomitantemente com outros fármacos e ser bem
tolerado. Os fármacos utilizados para o controle e tratamento de HAS são
divididos em diversas classes devido os vários mecanismos de ação, como
diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio, bloqueadores adrenérgicos,
fármacos que atuam no eixo renina-angiotensina e agentes vasodilatadores
(NOVELLO et al., 2017; MENGUE et al., 2016).
No entanto, mesmo com as possibilidades medicamentosas presentes
hoje no mercado, a adesão ao tratamento se torna um dos principais
problemas para reverter as métricas da morbimortalidade cardiovascular.
Sabendo-se que a terapia medicamentosa para HAS, na grande maioria das
vezes se dará para o restante da vida e é de extrema importância para a
sobrevida do paciente, o percentual de adesão ainda é muito baixo e se
estrutura sobre o desconhecimento da gravidade da HAS e controle
inadequado da PA. Como já relatado, os efeitos adversos dos fármacos
anti-hipertensivos variam desde alterações sobre o metabolismo de glicídios
até câimbras e desregulação dos perfis de minerais necessários para funções
biológicas básicas, porém como na grande maioria das vezes a HAS se
torna uma condição crônica o uso de fármacos se faz muito necessária,
assim como a investigação por novas possibilidades, o que justifica a busca
por novos fármacos que apresentem menos efeitos colaterais e maior adesão
ao tratamento (HYMAN; PAVLIK, 2015; SBH, 2016; MION et al., 2016).
4.2 Plantas medicinais

O uso de espécies vegetais para tratamento de doenças remonta ao
início da civilização. Essa prática milenar ultrapassou todos os obstáculos
no processo evolutivo e chegou até os dias atuais, sendo amplamente
utilizada por grande parte da população mundial como fonte de recursos
terapêuticos. No Brasil, o uso de plantas no tratamento de doenças apresenta
influências da cultura indígena, africana e europeia. Essas influências
formam a base da medicina popular brasileira. “Em geral o conhecimento
popular é desenvolvido por grupamentos culturais que ainda convivem
intimamente com a natureza, observando-a de perto no seu dia a dia e,
explorando suas potencialidades, mantendo vivo e crescente esse
patrimônio pela experimentação sistemática e constante” (ELISABETSKY,
1997, p.140). A ciência procura aproveitar essas práticas por meio de
levantamentos das informações obtidas tanto pela etnobotânica, como pela
etnofarmacologia.
Nos últimos anos o interesse por terapias naturais tem crescido
espantosamente, tanto em países considerados de terceiro mundo como em
países desenvolvidos. Porém, há uma falsa ideia de que ativos oriundos de
plantas não apresentam efeitos tóxicos ou colaterais e, portanto, são
extremamente seguros. Atualmente sabe-se que as plantas têm centenas de
metabólitos secundários e alguns deles têm toxicidade elevada. Dentre esses
temos muitas drogas antineoplásicas, os digitálicos, a efedrina, os ésteres de
forbol, a estricnina, os curares e os heterosídeos cianogênicos. Além disso, a
autorização oficial do uso de uma planta medicinal como medicamento
precisa ser fundamentada em dados experimentais (estudos
farmacodinâmicos, farmacocinéticos e toxicológicos, pré-clínicos e
clínicos), que demonstrem que os benefícios obtidos a partir do uso de
plantas medicinais são superiores aos riscos que eles oferecem àqueles que
os utilizam (BRASIL, 2014).
Tendo em vista que a população idosa ainda é a mais acometida pelas
doenças cardiovasculares, dentre elas a HAS, é necessário se atentar ao uso
concomitante de medicações para diferentes patologias, considerando
interações medicamentosas. Devido hábitos culturais esses mesmos
indivíduos fazem uso de plantas medicinais com foco terapêutico, porém
sobre o efeito sinérgico das plantas existe grande possibilidade de interação
medicamentosa dessas plantas com os fármacos em uso. Essas interações
podem resultar em exacerbação ou redução do efeito dos medicamentos,
ocasionando na falha do tratamento e até no surgimento de efeitos
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colaterais. Porém é sabido do potencial terapêutico das plantas medicinais e
a sua importância nas culturas, e nos cabe, por meio da ciência, permitir que
a população tenha condições seguras para realizar o cuidado de saúde
(IZZO et al., 2005; NICOLETTI et al., 2007).
Embora o desenvolvimento da medicina nos tenha levados a patamares
bastante altos, a população continua a fazer uso dos recursos naturais como
terapia, e cabe às pesquisas identificar a forma segura de consumir esses
produtos, para caminhar ao lado do movimento de busca por uma vida mais
“natural” baseada em elementos advindos da natureza. Desta forma, no ano
de 2005, as plantas medicinais e fitoterapia clínica foi entendida como
prática terapêutica e incluída nas terapias oferecidas pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), estando de acordo com o compromisso assumido pela
Organização das Nações Unidas (ONU) de estimular o uso das práticas da
medicina tradicional (MATTOS et al., 2018; BRASIL, 2012).
Dentre as plantas medicinais mais utilizadas pela população brasileira,
P. barbatus ocupa um lugar de destaque. Segundo Alasbahi e Melzig (2010)
o interesse nas plantas da família Lamiaceae cresceu consideravelmente por
parte da indústria devido sua composição fitoquímica e potenciais
terapêuticos, e considera que o gênero Plectranthus seja um dos mais
importantes devido à variedade de usos na medicina tradicional. Diversos
estudos já investigam a ação antimicrobiana, antiespasmódica,
anti-inflamatória, antioxidante, hepatoprotetora e citotoxicidade,
principalmente o efeito de compostos isolados de P. barbatus ou do óleo
essencial obtido da planta. Também é encontrado na Relação Nacional de
Plantas Medicinais de Interesse do SUS – RENISUS, que incentiva a
pesquisa sobre espécies vegetais tradicionais do brasil, em busca de
segurança no uso de plantas medicinais da rede pública de saúde
(ALASBAHI; MELZIG, 2010; BRASIL, 2012).
4.2.1 Plectranthus barbatus Andrews
Este estudo utilizou como referência os dados disponíveis na
plataforma The Plant List (http://www.theplantlist.org/) para a utilização do
nome científico Plectranthus barbatus Andrews. No entanto, é importante
mencionar que Paton e colaboradores (2019) desenvolveram um estudo
filogenético sobre o grande gênero Plectranthus senso lato e outros gêneros
pertencentes a tribo Plectranthinae. Por conta dos novos achados genéticos
foi possível diagnosticar morfologicamente, resultando na revisão

taxonômica de 3 gêneros, incluindo o gênero Plectranthus e Coleus. A
partir disso o nome científico mais correto para se referir a planta de
material de estudo deste trabalho, de acordo com Paton e colaboradores
(2019) seria Coleus barbatus. O próprio autor relata em outro estudo, que a
maioria dos trabalhos publicados recentemente ainda utilizam a
nomenclatura anterior a revisão taxonômica (GRAYER et al., 2021). Com
isso, a correção será levada em consideração para futuras publicações.
Plectranthus barbatus Andr. pertence à família das Lamiaceae que
compõem diversos outros gêneros com múltiplos usos etnobotânicos e de
amplo conhecimento dentre as diversas culturas no mundo, dentre eles
Thymum, Origum, Mentha, Melissa, Salvia e outros. Plectranthus por si só é
um gênero extenso e contém mais de 300 espécies, encontradas
principalmente nos continentes africano, asiático e Oceania, este gênero
pode ser difícil de identificar devido a deficiência de critérios morfológicos
ocasionando alterações na taxonomia dessas plantas. P. barbatus não é uma
planta endêmica do Brasil, mas pode ser encontrada em todo o território
nacional, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste e boa parte
do Nordeste. Conhecida pelos nomes vernáculos de boldo-africano, boldo,
falso boldo, boldo-de-jardim e boldo-da-terra (LUKHOBA; SIMMONDS;
PATON, 2006; ANTAR, 2020).
É uma planta perene e de porte herbáceo, atinge de 1,0 a 2,0 m de
altura, bastante aromática ao toque, de ramos sublenhosos, folhas bem
características ovado-oblongas, pilosas, grossas e de margem foliar cerrada
de ápice agudo e base atenuada. As flores crescem em formato de racemo e
apresentam-se em coloração azulada (Figura 1) (LUKHOBA; SIMMONDS;
PATON, 2006; HARLEY et al., 2015; HARLEY et al., 2015).
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Figura 1 - Plectranthus barbatus Andr.

Fonte:
Adaptado
de
Flora
do
Brasil
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/geral/ExibeFiguraFSIUC/ExibeFiguraFSIUC
.do?idFigura=97456977>. Acesso em: 15/04/2021.

Tradicionalmente o uso de P. barbatus pela população brasileira, na
forma de infusão ou decocção das folhas, é relatado no tratamento de
sintomas gastrointestinais, antidiarreico, no combate de dores estomacais,
na indigestão, como hepatoprotetor e digestivo, em doenças
cardiovasculares, desordens respiratórias, para o tratamento de processos
inflamatórios e algumas alterações do sistema nervoso central. Podemos
encontrar na literatura alguns relatos de uso popular para HAS, assim como
Ibrahim e colaboradores (2018) citam em seu trabalho o efeito hipotensor
de P. barbatus (BRESILEIRO et al., 2008; SANTOS et al., 2012).

Já foram conduzidos estudos com esta planta com o objetivo de
confirmar seus efeitos popularmente atribuídos. Nesse sentido, destaca-se o
estudo conduzido por Neo (2017), o qual demonstrou atividade
antimicrobiana de P. barbatus frente à S. aureus. Além disso, um dos efeitos
populares mais conhecidos do Boldo foi investigado por Amaral et al.
(2011), que analisou o efeito de extratos aquosos de P. barbatus e de P.
boldus na ação do etanol na absorção conjunta de colesterol em linhas
celulares e constatou que os chás das duas espécies podem ser utilizados
como potenciais antioxidantes, e como redutores da toxicidade do
colesterol.
Na tentativa de verificar o efeito antitumoral do extrato alcoólico de P.
barbatus no processo de transdiferenciação de células LX-2, Da Silva e
colaboradores (2019) não obtiveram resultados promissores sobre esse
aspecto, contudo puderam observar que o extrato analisado interferiu
positivamente no metabolismo lipídico e em associação com o extrato de
Baccharis dracunculifolia, o efeito hepatoprotetor, envolvendo o
metabolismo dos retinóides, é bastante promissor, compactuando com uso
tradicional de P. barbatus nas disfunções hepáticas, e estimulando mais
pesquisas acerca do tema. Silva et al. (2015) avaliou o potencial genotóxico
e índice mitótico de P. barbatus e concluiu que os extratos não foram
capazes de causar alterações celulares que indiquem a presença de
capacidade genotóxica e mutagênica ou citotóxica, ressaltando o baixo
potencial para desencadear eventos tóxicos.
Ganash e Qanash (2018) investigaram o potencial antioxidante de P.
barbatus como responsável por efeito antimicrobiano e antitumoral in vitro,
e conseguiram demonstrar que o extrato metanólico surtiu efeitos
significativos na redução da atividade da bactéria Staphylococcus aureus.
Na análise antitumoral utilizando linhagem celular HCT-116, foi possível
analisar a provável habilidade do extrato em inibir a proliferação das células
testadas, associado ao efeito concentração dependente.
Corroborando com as indicações populares de uso de P. barbatus
enquanto cardioprotetor, Jagtap e colaboradores (2011) ao testar o extrato
das raízes da planta em ratos, induzidos a hiperlipidemia por dieta,
concluíram que dois dos extratos testados apresentam potencial
anti-aterogênico e efeito cardioprotetor significativo, quando os animais
foram induzidos à IAM por administração de isoproterenol. E especulam o
sucesso dos efeitos aos achados fitoquímicos em que se identificou a
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forscolina como composto majoritário. Em outro estudo conduzido por
Jagtap (2011) demonstraram a eficácia clínica do uso de preparações
tradicionais indianas (das raízes de P. barbatus), em grupo populacional de
idosos diagnosticados com hipertensão, resultando na redução significativa
dos valores pressóricos.
Contudo não é possível encontrar nenhum trabalho que investigue os
efeitos das folhas do P. barbatus, de acordo com o uso popular brasileiro,
diretamente sobre o tecido vascular tampouco sobre o efeito
anti-hipertensivo relatado pela população. De acordo com a indicação dúbia
do uso popular da planta para tratar hipotensão e/ou hipertensão e dos
mecanismos envolvidos no efeito investigado, nos propusemos a estudar a
ação do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus em modelo de aorta
isolada de ratos, o mecanismo de ação resultante em vasorrelaxamento,
além de determinar a composição fitoquímica do extrato e estabelecer um
possível marcador bioativo.

5 MATERIAL E MÉTODOS
5.1 Material botânico e análise fitoquímica
As folhas de P. barbatus foram coletadas no município de Joinville
(SC) em março de 2018. Uma exsicata encontra-se depositada no Herbário
Joinville da Universidade da Região de Joinville sob n. 3974. As folhas
coletadas (850 g) foram secas, picadas (130 g) e o processo de extração foi
realizado por maceração com 70% etanol e 30% água durante 7 dias. Uma
vez ao dia as garrafas foram movimentadas visando uma maior extração dos
componentes das folhas. O solvente utilizado no processo extrativo foi
eliminado utilizando um rota-evaporador ligado a uma bomba de vácuo.
Este equipamento permitiu evaporar o álcool e a água em baixas
temperaturas (em média 50 a 60 ºC), obtendo assim o material seco (8,45 g,
rendimento de 6,5%).
Para as análises químicas do extrato de P. barbatus, foi aplicada a
cromatografia líquida ultrarrápida acoplada a detector por arranjo de diodos
e a espectrômetro de massas (UFLC-DAD-MS), utilizando o Sistema
UFLC-DAD-MS Shimadzu Prominence LC-MS 2020. O espectrômetro de
massa de alta resolução foi fornecido com fonte de ionização por
eletrospray e analisadores de quadrupolo e tempo de voo, e as amostras
foram analisadas nos modos de íons negativos e positivos. Os gases secos (9
L/min), nebulizadores (4 Bar) e de colisão foram compostos por nitrogênio.
As separações cromatográficas foram realizadas em coluna Kinetex C18
(2,6 μm, 150 x 2,1 mm, Phenomenex) a 50 ˚C e com vazão de 0,3 mL/min.
Acetonitrila (B) e água ultrapura (A) com ácido fórmico 0,1% (v,v) foram
utilizados como fase móvel. O perfil de eluição do gradiente foi semelhante
ao descrito por Younis et al. (2021) e consiste em 0-2 min - 3% B, 2-25 min
- 3-25%, 25-40 min - 25-80% e 40-43 min - 80% B. A amostra de extrato
foi preparada a 5 mg/mL em metanol e água (7: 3, v/v), filtrada em filtros
de seringa (Millex®, PTFE, 0,22 μm) e injetado no sistema cromatográfico
3 μL via auto-amostrador. A identificação dos compostos foi feita por meio
de seus espectros no UV-Visível, seus espectros de massas, e pela
intensidade dos sinais produzidos pelos fragmentos de ionização da
molécula. As análises foram realizadas em colaboração com o professor Dr.
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Arquimedes Gasparotto Júnior e professora Dra. Denise Brentan Silva da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).
5.2 Animais
Foram utilizados ratos machos, da linhagem Wistar normotenso e
espontaneamente hipertensos (SHR) com 3 a 4 meses de idade, fornecidos
pelo Biotério da UNIVALI. Os animais foram mantidos em temperatura
ambiente controlada (22 ± 2° C), ciclo claro/escuro de 12 horas, com livre
acesso à água e ração. Todas as metodologias e procedimentos obedeceram
aos protocolos experimentais previamente aprovados pela Comissão de
Ética para o Uso de Animais (CEUA) da Universidade do Vale do Itajaí, sob
o parecer no 053/18 p (Anexo A).
5.3 Procedimento para isolamento de aorta torácica de ratos
Os animais foram divididos randomicamente e mantidos em condições
normais do biotério até o dia do experimento. Todos os procedimentos
foram feitos em ex vivo. Para remoção da aorta torácica os animais foram
anestesiados com uma mistura de cetamina (80 mg/kg) e xilazina (10
mg/kg), administrada pela via intraperitoneal, a artéria aorta torácica
descendente foi removida e transferida para uma placa de Petri, contendo
solução nutritiva aquecida a 37 ºC para remoção do tecido conectivo. Em
seguida, o vaso foi seccionado em anéis medindo aproximadamente cinco
milímetros de comprimento. Cada aorta nos fornece de quatro a seis anéis.
Sendo assim, de cada animal foi possível realizar quatro protocolos
diferentes, de acordo com o número de cubas disponíveis, otimizando o uso
de animais. Os anéis obtidos foram acondicionados, através de hastes
metálicas em suporte de acrílico, inseridos em cubas de vidro (com
capacidade de 2 ml) contendo solução nutritiva de Krebs em mM: NaCl
110,8, KCl 5.9, NaHCO3 25, MgSO4 1,07, CaCl2 2,49, KH2PO4 2.33 e
glicose 11,51, constantemente aerada com carbogênio (95% O2 e 5% CO2),
mantidos a uma temperatura de 37 °C e submetidos a tensão basal de 1 g. A
preservação do endotélio foi assegurada na montagem dos experimentos,
exceto em alguns protocolos onde o endotélio foi removido delicadamente
pela fricção da camada interna da aorta.

Os registros foram obtidos por meio de transdutores isométricos
(acoplados na outra extremidade da haste metálica), acoplado a um
hardware de aquisição de dados DATAQ Instruments conectado a um
computador com integração de software específico um amplificador de sinal
e conectado a um computador contendo software de integração específico
(Software WinDaq, DATAQ Instruments, Akron, Ohio, EUA).
Após a preparação do experimento aguardou-se 60 minutos para
estabilização do tecido, sempre antes do início dos protocolos
experimentais. A cada 15 minutos foi realizada a troca da solução nutritiva
de Krebs. O tempo de estabilização também foi respeitado nos intervalos
entre as curvas, assim como o reajuste da tensão de 1 g quando necessário.
5.4 Determinação da reatividade vascular do extrato P. barbatus em
modelo de aorta isolada de ratos normotensos e hipertensos.
Após o isolamento e preparação da aorta foi adotado um intervalo de
uma hora com trocas da solução nutritiva a cada 15 min, para estabilização
das preparações. Após os sessenta minutos, a preparação foi contraída com
solução de cloreto de potássio (KCl 60 mM) com o intuito de identificar a
responsividade do tecido. Após um novo intervalo de 30 minutos para
estabilização das preparações, foi induzida uma contração induzida pela
adição da fenilefrina (1 µM), seguida de administração de acetilcolina (1
µM) na fase tônica da contração, para obtenção de relaxamento, indicando a
presença de endotélio funcional ou ausência do mesmo. Foram considerados
vasos com endotélio funcional aquelas preparações que obtiveram um
relaxamento igual ou maior a 80%.
Em seguida à verificação da integridade do endotélio, os anéis foram
lavados três vezes consecutivas com solução de Krebs e após um novo
período de estabilização de 30 minutos uma nova contração foi induzida
pela adição da fenilefrina (1 µM) e durante a fase tônica as soluções foram
expostas a concentrações crescentes cumulativas (curvas concentração
resposta - CCRs) do extrato de P. barbatus (0,3 a 1000 µg/mL) para
investigação do efeito vasodilatador. Em outro set experimental, foi
adicionado o extrato de P. barbatus, para investigação do possível efeito
vasoconstritor. Os resultados obtidos foram comparados entre os grupos e
expressos como delta da contração ou porcentagem de relaxamento.
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5.5 Determinação dos mecanismos vasorrelaxantes do extrato de P.
barbatus em aorta isolada de rato hipertenso.
5.5.1 Avaliação do envolvimento de receptores muscarínicos e
𝛽-adrenérgicos e da prostaciclina no efeito vasorrelaxante do extrato de P.
barbatus em aorta isolada de rato hipertenso.
Após a confirmação da presença de endotélio e aguardado o período de
30 minutos para a estabilização, para avaliação do envolvimento de
receptores muscarínicos (tipo M3) e 𝛽-adrenérgicos e da prostaciclina,
diferentes preparações foram incubadas por um período de 30 minutos com
os seguintes antagonistas: atropina (1 μM; antagonista não-seletivo de
receptores muscarínicos), ou propranolol (1 μM, antagonista não-seletivo de
receptores 𝛽-adrenérgicos), ou indometacina (10 µM; inibidor não-seletivo
da enzima cicloxigenase). Na presença dessas substâncias (uma em cada
cuba), foi induzida uma nova contração por fenilefrina e, na fase tônica
desta contratação foi adicionado o extrato de P. barbatus em concentrações
cumulativas de 0,3 - 1000 µg/mL. Os efeitos do extrato na presença e na
ausência destes bloqueadores foram comparados.
5.5.2 Investigação do envolvimento do óxido nítrico e da enzima guanilato
ciclase no efeito vasorrelaxante do extrato de P. barbatus em aorta isolada
de rato hipertenso.
Após a determinação de anéis de aorta viáveis, um novo período de 30
minutos para estabilização foi adotado, com troca de líquido nutritivo a cada
15 minutos, onde os anéis de aorta foram incubados com as seguintes
drogas, L-NAME (100 μM), inibidor não seletivo das enzimas óxido nítrico
sintase; ou ODQ (10 μM), inibidor seletivo da enzima guanilato ciclase
solúvel; durante 30 minutos. Na presença dessas substâncias (uma em cada
cuba), foi ou induzida uma contração com fenilefrina, na fase tônica dessa
contração foi adicionado o extrato de P. barbatus em concentrações
cumulativas de 0,3 - 1000 µg/mL. Os efeitos do extrato na presença e na
ausência destes bloqueadores/inibidores foram comparados.
5.5.3 Avaliação do envolvimento dos canais de K+ no efeito vasorrelaxante
do extrato de P. barbatus em aorta isolada de rato hipertenso.

Após o procedimento descrito no item do item 5.3, um novo período de 30
minutos para estabilização foi adotado, com troca de líquido nutritivo a cada
15 minutos, onde os anéis de aorta foram incubados em diferentes
preparações com os seguintes bloqueadores de canais de K+, tetraetilamônio
(TEA, ou 1 mM) bloqueador de canal de K+ ativado por Ca2+, ou
glibenclamida (GLI, 10 µM), bloqueador de canais de K+ sensíveis ao ATP,
ou 4-aminopiridina (4-AP, 1 mM), bloqueador de canal de K+ dependente de
voltagem, ou cloreto de bário (BaCl2, 10 µM), bloqueador de canal de K+
retificador de influxo.
Após 30 min na presença dessas substâncias, foi induzida uma nova
contração por fenilefrina e, na fase tônica desta contratação foi adicionado o
extrato de P. barbatus em concentrações cumulativas de 0,3 - 1000 µg/mL.
Os efeitos do extrato na presença e na ausência destes
bloqueadores/inibidores foram comparados.
5.5.4 Investigação do envolvimento dos canais de Ca2+ extra e intracelular
no efeito vasorrelaxante do extrato de P. barbatus em aorta isolada de rato
hipertenso.
Após a confirmação da presença de endotélio e aguardado o período de
estabilização do tecido (30 minutos), para avaliação do envolvimento de dos
canais de Ca2+ extracelular o líquido nutritivo de Krebs foi trocado por uma
solução nutritiva de Krebs despolarizante livre de cálcio (KCl, 60 mM) e
novamente aguardado um período de 30 minutos para estabilização das
preparações. Foram incubadas diferentes concentrações do extrato (100, 300
e 1000 μg/mL), e após 30 min foi construída uma CCR com a solução de
cloreto de cálcio (CaCl2 1 nM - 10 mM) em cada cuba. Como controle foi
utilizado uma preparação sem adição do extrato e como controle positivo
foi utilizado uma preparação com a adição de nifedipino (bloqueador de
canal de cálcio dependentes de voltagem; 1 µM).
Para avaliar o envolvimento do cálcio intracelular no efeito
vasorrelaxante do extrato, após a confirmação da presença do endotélio as
preparações foram lavadas com o líquido nutritivo de Krebs livre de cálcio.
No primeiro minuto da troca, quatro a cinco lavagens com a solução sem
cálcio foram realizadas. Após as lavagens aguardou-se novamente 15
minutos para a estabilização do tecido, então os anéis de aorta foram
expostos a diferentes concentrações do extrato (100, 300 e 1000 μg/mL).
Após 30 minutos na presença das concentrações uma nova contração foi
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induzida por fenilefrina (1 μM), ou KCl (60 mM) ou cafeína (100 mM).
Como controle foi utilizado uma preparação sem adição do extrato e como
controle positivo foi utilizado uma preparação com a adição de nifedipino
(1 µM).
5.5.5 Determinação da reatividade vascular do ácido rosmarínico em
modelo de aorta isolada de rato hipertenso.
O ácido rosmarínico foi obtido comercialmente da empresa Sigma
Aldrich (Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha). Segundo informações do
fabricante, atesta teor de pureza ≥98% (HPLC). Após o procedimento
descrito no item do item 5.3 os anéis de aorta com endotélio funcional
foram contraídos com a adição de fenilefrina (1 µM) e na fase tônica as
preparações foram expostas a CCR pela adição do ácido rosmarínico (0,1 a
1000 μg/mL) para investigação do efeito vasodilatador. Os resultados
obtidos foram comparados entre os grupos e expressos como delta da
contração ou porcentagem de relaxamento.
5.5.6 Avaliação do envolvimento do óxido nítrico e da guanilato ciclase no
efeito vasorrelaxante do ácido rosmarínico em aorta isolada de rato
hipertenso.
Após o período de estabilização e da confirmação da presença de
endotélio, os anéis de aorta foram incubados com as seguintes drogas,
L-NAME (100 μM) ou ODQ (10 μM), por 30 minutos. Na presença dessas
substâncias (uma em cada cuba), foi induzida uma contração com a adição
da fenilefrina (1 µM) e na fase tônica dessa contração foi adicionado o
ácido rosmarínico em concentrações cumulativas de 0,1 - 1000 μg/mL. Os
efeitos do composto na presença e na ausência destes inibidores foram
comparados.
5.5.7 Avaliação do efeito do ácido rosmarínico sobre a contração induzida
por fenilefrina e CaCl2.
Após o período de estabilização e verificação da presença de endotélio
o líquido nutritivo foi substituído por Krebs despolarizante livre de cálcio.
Os anéis foram então incubados com ácido rosmarínico (1000 μg/mL) ou

nifedipino (1 µM) ou veículo, e após 30 min foram construídas CCR pela
adição cumulativa de fenilefrina ou CaCl2 (1 nM- 10 mM).
5.6 Análise estatística
Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão da média
(n= 6-8 animais em cada grupo). Para a análise estatística foi utilizada a
análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias, seguida pelo teste de
Bonferroni. Foi considerado estatisticamente significativo um valor de p
menor que 0,05. 00
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO
P. barbatus é uma das espécies mais importantes do gênero
Plectranthus (Lamiaceae), com uma grande variedade de usos medicinais
tradicionais na medicina tradicional hindu e ayurvédica, bem como na medicina
popular do Brasil, África tropical e China. A planta tem sido, portanto, um alvo
atraente para estudos químicos e farmacológicos intensivos até agora.
Estudos anteriores que avaliaram o perfil fitoquímico de diversos
extratos das folhas de P. barbatus apresentaram dois principais grupos
constituintes, diterpenos e compostos fenólicos, estes sendo identificados
principalmente nas amostras brasileiras avaliadas. Também são identificados
óleos voláteis, taninos, saponinas e quinonas (SIMÕES et al. 2016; FALÉ et al.
2011). Fortemente relacionado aos efeitos terapêuticos do P. barbatus e
amplamente estudado, destaca-se a presença do composto forscolina, entretanto
o ácido rosmarínico (AR) também vem se destacando nas pesquisas sobre
extratos das folhas de P. barbatus, por ser um composto frequentemente
identificado e estudado farmacologicamente (ALASBAHI, R; MELZIG, 2010).
Brito e colaboradores (2018) investigaram a composição fitoquímica da
decocção de folhas de P. barbatus e identificaram o AR como principal
constituinte das decocções avaliadas e associaram o uso popular da planta ao
potencial antioxidante deste composto. Corroborando com achados de Cordeiro
e colaboradores (2020), que atribuem o efeito anti-inflamatório do extrato
aquoso e acetona de folhas de P. barbatus à presença do AR.
No intuito de explorar a composição química do extrato utilizado nesta
pesquisa, a análise qualitativa dos compostos foi investigada por
UFLC-DAD-MS, conforme apresentado na Figura 2 e Tabela 1. Foram
encontrados 19 compostos no extrato, sendo que alguns não foram detectados.
Dentre os compostos identificados na análise qualitativa, destaca-se a presença
do AR, o qual conforme já referido acima, vem sendo apontado com frequência
nas análises químicas e farmacológicas desta planta. O AR é um composto
fenólico natural, um éster derivado do ácido cafeico e ácido
3,4-diidroxifenilacético. Sua principal fonte é a família das Boraginaceae mas
ocorre com muita frequência nas espécies da família das Lamiaceae, tanto que
recebe esse nome ao ser descoberta e isolada por Scarpati e Oriente (1985) a

partir do Rosmarinus officinalis. Sua fórmula molecular é C18H16O8 (Figura 3)
(NADEEM, 2019; NGO; LAU; CHUA, 2018).
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Figura 2 – Perfil cromatográfico por UFLC-DAD-MS, obtido no modo de íon positivo, do extrato das folhas de P.
barbatus.

1: ácido cítrico; 2: ácido siríngico; 3: composto desconhecido; 4: Malato de p-coumaroil; 5: O-hexosil O-metil quercetina; 6:
O-glucuronil kaempfero; 7: composto esconhecido; 8: ácido rosmarínico; 9: O-metil quercetina; 10: composto desconhecido; 11.
di-O-metil ácido cafeico; 12. luteolina; 13: Ciclobutatusina; 14: O-glucuronil O-metil escutelareína; 15: apigenina; 16: composto
desconhecido; 17: coleon H; 18: composto desconhecido; 19: composto desconhecido.

Tabela 1 - Compostos identificados a partir do extrato de P. barbatus por UFLC-DAD-MS.

Pico

R
(min)

M

UV
(nm)

Modo íon negativo (m/z)
MS [M-H]-

MS/MS

Modo íon positivo (m/z)
MS [M+H]+

Composto

MS/MS

Na

215.0163

-

Ácido cítrico

1

1.1

C6H8O7

-

191.0202

-

2

3.7

C9H10O5

281

197.0461

179, 151

221.0427Na

-

Ácido siríngico

3

7.7

C14H20O7

-

299.1146

-

323.1106Na

279, 246, 204,
189

Desconhecido

4

15.3

C13H12O7 299, 313

279.0529

163

303.0473Na

-

Malato de p-coumaroil

5

18.7 C22H22O12 270, 347

477.1053

314, 299, 285,
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Figura 3 - Estrutura molecular do ácido rosmarínico identificado no extrato das folhas de P. barbatus.
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Considerando o uso popular da espécie estudada para tratar
distúrbios cardiovasculares, a metodologia selecionada para o estudo foi a
de reatividade em aorta isolada de rato, visando assim avaliar os efeitos
diretos do extrato sobre sistemas que contribuem para o controle da PA.
Desta forma, nosso primeiro objetivo foi avaliar se o extrato promovia
constrição ou relaxamento vascular, visto a dualidade de indicação popular
tanto como hipertensivo e anti-hipertensivo. Em concentrações crescentes
cumulativas o extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus (0,3 - 1000
µg/mL) não foi capaz de alterar o tônus basal do vaso ou de induzir
contração em anéis previamente contraídos com fenilefrina (dados não
mostrados). Desta forma, sugere-se que o extrato não possui efeitos
constritores, embora outros experimentos sejam necessários para investigar
esses efeitos em outros leitos, especialmente em artérias de resistência,
estruturas que possuem características funcionais diferentes de grandes
vasos, e que estão envolvidas diretamente com o controle da pressão
arterial. Por outro lado, em concentrações cumulativas o extrato
hidroetanólico das folhas de P. barbatus (0,3 - 1000 µg/mL) promoveu ação
vasorrelaxante em anéis de aorta com endotélio preservado, previamente
contraídos com fenilefrina, tanto em ratos normotensos como hipertensos.
Diferente disso, nenhum efeito relaxante em anéis de aorta com ausência de
endotélio funcional foi observado (Figura 4), sugerindo que o efeito
vasorrelaxante observado é totalmente dependente do endotélio. Foi
possível notar também que o relaxamento ocorreu de forma mais expressiva
em aorta de animais hipertensos, atingindo 100% de relaxamento (Figura 4,
painel B). A utilização de ratos SHR para investigação pré-clínica
relacionadas à DCV é considerado padrão ouro devido sua similaridade no
desenvolvimento da hipertensão com a HAS essencial desenvolvida pelos
seres humanos, assim como a progressão da doença para complicações
cardíacas e renais (ZHOU; FROHLIC, 2007), assim reforça-se a relevância
dos dados significativos obtidos com os anéis aórticos de SHR.

Figura 4. Relaxamento dependente de endotélio do extrato hidroetanólico das folhas
de P. barbatus em aorta isolada de ratos normotensos e hipertensos.

Veículo: apenas solução de Krebs; NTR E-: artéria aorta de ratos normotensos com
ausência de endotélio; NTR E+: artéria aorta de ratos normotensos com presença de
endotélio; SHR E-: artéria aorta de ratos hipertensos com ausência de endotélio;
SHR E+: artéria aorta de ratos hipertensos com presença de endotélio. O efeito
vasodilatador do extrato de P. barbatus sobre anéis de aorta de ratos normotensos
está apresentado no painel A, e o painel B mostra o efeito vasodilatador do extrato
de P. barbatus sobre anéis de aorta de ratos hipertensos. Dados expressos como a
média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância
(ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando
comparado ao grupo veículo. # p < 0,05 quando comparado ao respectivo grupo E-.

A HAS e as DCVs surgem em decorrência de alterações do sistema
cardiovascular, em especial sobre os vasos e artérias, onde o endotélio se
encontra comprometido e consecutivamente o funcionamento de diversos
mecanismos, dependentes da preservação deste tecido vascular
(MOMBOULI; VANHOUTTE, 1999). Observando que a capacidade do
extrato de modular o tônus vascular investigado na triagem inicial ocorreu
significativamente em anéis aórticos de animais SHR com a presença de
endotélio funcional, ao passo que para avaliar o mecanismo envolvido no
efeito observado o restante das investigações ocorreu somente com
amostras desses animais, justamente com o intuito de entender o efeito do
extrato sobre um sistema já comprometido. De forma geral, a reatividade
vascular em SHR mostra-se disfuncional tanto a nível endotelial quanto
muscular, face a resposta relaxante dependente de endotélio diminuída em
resposta a acetilcolina, e a responsividade muscular diminuída a agentes
constritores, a exemplo da fenilefrina (dados não mostrados).
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Quando a indometacina (Figura 5, painel A) ou o propranolol
(Figura 5, painel C) foram incubados, o vasorrelaxamento proporcionado
pela adição das concentrações do extrato hidroetanólico das folhas de P.
barbatus não foi modificado. A indometacina é um medicamento
anti-inflamatório não esteroidal (AINE), clássico inibidor não-seletivo da
enzima cicloxigenase, que a partir do ácido araquidônico gera uma série de
prostanóides, sendo bastante conhecida a prostaciclina (PGI2) que promove
vasorrelaxamento (DE QUEIROZ, 1998). Já o propranolol é um fármaco
que atua de forma não seletiva bloqueando receptores 𝛽-adrenérgicos
competitivamente nas células musculares vasculares, mas também, a título
de informação, nas células brônquicas e no miocárdio (AL-MAJED et al.
2017). De acordo com os dados apresentados podemos sugerir que o efeito
vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus não
depende da geração de prostanóides, assim como não parece envolver a
ativação de receptores 𝛽-adrenérgicos. Por outro lado, na presença de
atropina, antagonista não-seletivo de receptor muscarínico, (Figura 5, painel
B) houve uma discreta, porém estatisticamente significativa, redução no
potencial de relaxamento do extrato na concentração de 300 µg/ml;
enquanto o relaxamento máximo não foi alterado, sugerindo que ao menos
uma pequena parte do efeito vasorrelaxante evocado pelo extrato parece
depender da ativação desta via.

Figura 5. Efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na presença de indometacina, atropina e propranolol.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; Indo: indometacina. Painel A - indometacina, inibidor da enzima
cicloxigenase; painel B atropina, antagonista de receptor muscarínico; painel C propranolol, antagonista não seletivo de receptor
𝛽-adrenérgico. Dados expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas
vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo. # p < 0,05 quando comparado ao grupo atropina.
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O NO é considerado um dos principais mediadores de processos
celulares, por vezes atua em benefício do organismo e por vezes causando
danos (estes relacionados a processos inflamatórios e desequilíbrio oxidativo,
principalmente). No caso dos vasos sanguíneos, tem sua produção nas células
endoteliais a partir da L-arginina, possuindo importante ação vasorrelaxante.
Difunde-se para a célula muscular lisa e interage com a enzima guanilato
ciclase solúvel (GCs) tornando-a ativa, que por sua vez, resulta na formação de
GMPc acarretando o relaxamento da célula muscular lisa vascular (DUSSE;
VIEIRA; CARVALHO, 2003). Considerando que o extrato hidroetanólico das
folhas de P. barbatus promoveu efeito relaxante em sua totalidade dependente
de endotélio e o NO ser o principal fator de relaxamento derivado do endotélio,
os próximos dados a serem apresentados focaram nesta via.
A adição prévia de L-NAME (100 µM), inibidor não-seletivo da
enzima NOS, assim como a adição prévia de ODQ (10 µM), inibidor da enzima
GCs, em concentrações suficientes para impedir o relaxamento induzido pela
acetilcolina, não foram capazes de interferir de forma significativa no
relaxamento observado pela adição do extrato hidroetanólico das folhas de P.
barbatus em anéis aórticos previamente contraída por fenilefrina (Figura 6). Os
resultados aqui apresentados permitem sugerir que a via NO/GCs/GMPc parece
não ser primordial para os efeitos relaxantes do extrato.
Outro mensageiro importante de relaxamento muscular vascular e que
atua de forma similar ao GMPc (i.e., diminuindo os níveis intracelulares de
Ca2+) é o monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). A subunidade α da
proteína Gs, quando ativada, leva à estimulação da adenilato ciclase, a qual leva
à formação do AMPc, a partir da quebra de ATP. O AMPc ativa a proteína
kinase A que irá promover redução da concentração de Ca2+ intracelular na
musculatura lisa vascular, com consequente vasodilatação. A forscolina, um
dos compostos comumente encontrados na composição do boldo, ainda que não
identificado no nosso extrato, é um diterpeno classicamente conhecido como
ativador da adenilato ciclase e por consequência do aumento dos níveis
intracelulares de AMPc (LINCOLN; FISHER-SIMPSON 1984; MULLER;
BAER 1983; YU et al., 1995). No entanto, o relaxamento vascular promovido
pela forscolina é independente da presença de endotélio funcional (LINCOLN;
FISHER-SIMPSON 1984; MULLER; BAER 1983; YU et al., 1995), efeito que
não corrobora aos achados do presente estudo. Desta forma, ainda que não
mostrado experimentalmente, sugere-se que o efeito relaxante e dependente de

endotélio promovido pelo extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus não
depende da geração de segundos mensageiros cíclicos (i.e., GMPc ou AMPc).
A partir destas evidências, descarta-se ainda o envolvimento da forscolina no
efeito vasorrelaxante do extrato de P. barbatus, reforçando a ausência deste
composto na composição química da preparação, ou da presença em
quantidades insignificantes.
Figura 6. Efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na
presença de L-NAME e ODQ.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; L-NAME:
Nω-nitro-L-arginina metil éster; ODQ: 1H-[1,2,4] Oxadiazole [4,3-a] quinoxalin-1-one.
L-NAME - Painel A; ODQ - Painel B. Dados expressos como a média ± E.PM. Para a
análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas vias seguida
pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.

Estudos demonstram que fatores derivados de endotélio, como o NO e
a PGI2 produzem vasodilatação por meio da ativação de canais de K+, esses
localizados na membrana celular (FURIAN, 2009). O papel dos canais de K+
está relacionado com a regulação do potencial de membrana, por meio do
efluxo de K+ da célula e hiperpolarização da membrana que acarreta o
fechamento dos canais de Ca2+ dependentes de voltagem e consequente
relaxamento do músculo liso (NELSON; QUAYLE, 1995). Os canais de K+ são
estruturas proteicas presentes em diversos tipos de células, funcionam como
poros nas membranas que permitem a passagem de K+, no entanto esses canais
se diferem de acordo com suas propriedades funcionais, sendo que no músculo

58

liso vascular já foram identificados: canais de K+ dependentes de voltagem
(Kv), canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP), canais de K+ retificadores de
influxo (KIR) e canais de K+ ativados por Ca2+ (KCa) (JACKSON, 2005;
BARANOWSKA et al., 2007).
Ao investigar o envolvimento de canais de K+, procedemos com a
incubação de tetraetilamônio (TEA) na concentração (1 mM), que atua como
bloqueador de canais de K+ ativados por Ca2+, conforme demonstrado na figura
7A, foi capaz de reduzir significativamente o efeito relaxante do extrato, com o
deslocamento da curva para a direita (CE50 380 µg/mL e 611 µg/mL,
respectivamente), sem interferir com o efeito máximo. Já a figura 7B demonstra
o efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na
presença de 4-aminopiridina (4-AP), que atua bloqueando os canais de K+
voltagem-dependentes, onde observa-se uma discreta, porém significativa,
redução no efeito relaxante do extrato. Complementando a investigação dos
canais de K+, conforme denota a figura 8, tanto a incubação com o bloqueador
dos canais de K+ retificadores de influxo (cloreto de bário; BaCl2), como com o
bloqueador dos canais de K+ sensíveis a ATP (glibenclamida; GLB), não foram
capazes de alterar a atividade vasorrelaxante do extrato. Em conjunto, esses
dados sugerem que há a participação dos canais de K+ ativados por Ca2+ (KCa) e
dos canais de K+ dependentes de voltagem (Kv) na atividade vasorrelaxante do
extrato de P. barbatus.
Figura 7. Efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na
presença de TEA e 4-AP.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; TEA: tetraetilamônio;
4-AP: 4-aminopiridina. Painel A: bloqueador dos canais de K+ ativados por cálcio
(TEA); ou painel B: bloqueador dos canais de K+ dependentes de voltagem (4-AP).

Dados expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise
de variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando
comparado ao grupo veículo. # p < 0,05 quando comparado ao grupo TEA ou 4-AP.
Figura 8. Efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na
presença de BaCl2 e GLB.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; Painel A) bloqueador dos
canais de K+ retificadores de influxo (cloreto de bário; BaCl2); Painel B) bloqueador dos
canais de K+ sensíveis a ATP (glibenclamida; GLB). Dados expressos como a média ±
E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas
vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.

Além dos canais de K+, os canais de Ca2+ estão intrinsecamente
envolvidos com a regulação do tônus vascular, interagindo com o aparato
contrátil nas células musculares dos vasos. O íon Ca2+ penetra no citoplasma
celular através de diferentes canais; no sistema cardiovascular, os canais mais
importantes são os voltagem-dependente (dependente de um estímulo elétrico)
e receptor-dependente (estimulado por agonistas). A interação de agonistas
(mecanismo clássico de muitos vasoconstritores, a exemplo da fenilefrina)
junto ao receptor acoplado proteína G, ativam uma série de eventos
intracelulares que culminam na formação de inositol trifosfato (IP3) e
diacilglicerol (DAG). O IP3 liga-se aos seus receptores localizados no retículo
sarcoplasmático, liberando para o citosol o íon Ca2+ contido nessa organela. A
molécula de DAG ativa uma proteína denominada proteína kinase C (PKC),
que, por sua vez, fosforila proteínas ligadas ao canal para cálcio do tipo L,
favorecendo o influxo de Ca2+ extracelular para o meio intracelular. Esses dois
mensageiros produzem a elevação citosólica de Ca2+, acarretando a interação
actina-miosina e produzindo a contração da musculatura lisa vascular
(CHONG; MICHEL, 2009; MONTEZANO; TOSTES, 2005).
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Neste ínterim, visando uma melhor compreensão dos mecanismos
responsáveis pelo efeito relaxante e modulador do tônus vascular ocasionado
pelo extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus, os próximos parágrafos
apresentarão os dados obtidos com uma série de experimentos relacionados ao
envolvimento dos canais de Ca2+ transmembranares. Conforme demonstrado na
Figura 9, a adição prévia do extrato hidroetanólico de P. barbatus nas
concentrações de 300 e 1000 µg/mL, mas não de 100 µg/mL, foi capaz de inibir
a resposta contrátil frente a adição cumulativa de fenilefrina (Fen), um agonista
seletivo de receptor 𝛼1- adrenérgico, com significativa redução do efeito
máximo. O nifedipino (NIFE), na concentração de 1 µM foi utilizado como
controle positivo do experimento. Adicionalmente, conforme evidenciado na
figura 10, é possível visualizar que as respostas contráteis de aortas de ratos
hipertensos expostas a adição cumulativa de CaCl2, em meio nutritivo de Krebs
despolarizante livre de cálcio, foi significativamente reduzida pela presença do
extrato hidroetanólico de P. barbatus nas concentrações de 300 e 1000 µg/mL,
indicando que o influxo de Ca2+ do meio extracelular para o meio citosólico é
reduzido na presença do extrato.

Figura 9. Inibição da contração vascular induzida pela fenilefrina (Fen) pelo extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; Fen: fenilefrina; NIFE: nifedipino; Painel A) PB 100 µg/mL; Painel B)
PB 300 µg/mL; e Painel C) PB 1000 µg/mL; Dados expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise
de variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.
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Figura 10. Efeito do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus na resposta contrátil do tecido aórtico exposto ao CaCl2.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; CaCl2: cloreto de cálcio; NIFE: nifedipino; Painel A) PB 100 µg/mL;
Painel B) PB 300 µg/mL; e Painel C) PB 1000 µg/mL; Dados expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada
a análise de variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.

O NIFE, pertencente à subclasse das dihidropiridinas, é um
fármaco comumente indicado para o tratamento de angina e de uso seguro
para todos os tipos de HAS. Tem potente ação vasodilatadora sobre artéria
coronária e artérias periféricas. Sua ação acontece por meio do bloqueio de
canais de Ca2+ do tipo L regulados por voltagem inibindo o influxo deste íon
para o interior da célula muscular lisa vascular e das células do miocárdio.
O resultado desta ação é a redução da resistência vascular periférica e
dilatação da artéria coronária proporcionando a melhor oxigenação do
miocárdio e controle da PA (WU et al., 2020; KHAN; PATEL; SCHAEFER
et al., 2020). Desta forma, os dados apresentados até aqui indicam que ao
menos parte do efeito vasorrelaxante do extrato hidroetanólico de P.
barbatus depende dos canais transmembranares para Ca2+, embora até o
momento, não seja possível afirmar se de forma direta e semelhante ao
mecanismo de ação do NIFE, ou indireta e relacionada a outro mecanismo
de ação.
Em complementaridade, os canais para Ca2+ com localização na
membrana do retículo sarcoplasmático também foram investigados. Para
isto, utilizamos 3 agentes constritores (Fen, KCl e cafeína) que foram
expostos aos anéis aórticos previamente mantidos em solução nutritiva livre
de Ca2+, para prevenir a entrada deste do meio extracelular. A Fen,
conforme já mencionada acima, ao se ligar ao receptor α1-adrenérgico,
culmina na formação de segundos mensageiros, dentre eles o IP3. O IP3
liga-se aos receptores para IP3 localizados na membrana do retículo
sarcoplasmático, liberando para o citosol o íon Ca2+ contido nessa organela
(MIKOSHIBA et al., 2015). O KCl, por sua vez, em alta concentração no
meio extracelular, causa a despolarização das células musculares lisas
vasculares e consequente abertura dos canais de Ca2+ reticulares,
liberando-os para o citosol (RATZ et al., 2005). A cafeína interage com
receptores conhecidos como RyRs, devido a habilidade para realizar
ligações com a rianodina, um alcaloide de origem vegetal. Na ligação da
cafeína com estes receptores, ocorre liberação de Ca2+ pelas reservas
reticulares e a consequente estimulação de contração das fibras musculares
do tecido vascular (MORI et al., 200; SIMPSON; CHALLIS; NAHORSKI
1995). Conforme apresentados na figura 11A, a contração induzida por Fen
em meio nutritivo livre de Ca2+, não foi afetada na presença de nenhuma das
concentrações do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus,
sugerindo que os receptores para IP3 localizados na membrana reticular não
participam das ações moduladoras do tônus vascular promovida pelo
extrato. Por outro lado, na presença do extrato hidroetanólico das folhas de
P. barbatus, a contração aórtica induzida com KCl (figura 11B) ou cafeína
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(figura 11C) foi significativamente reduzida quando comparado as
preparações expostas apenas ao veículo, sugerindo assim a participação dos
receptores reticulares RyRs.

Figura 11. Envolvimento dos canais de Ca2+ reticulares na modulação do tônus vascular induzida pelo extrato hidroetanólico das
folhas de P. barbatus.

Veículo: apenas solução de Krebs; PB: extrato de P. barbatus; Painel A) fenilefrina (Fen); Painel B) cloreto de potássio (KCl); Painel
C) cafeína. Dados expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de uma
via seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.
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Por fim, a última etapa deste estudo visou avaliar os efeitos
relaxantes do AR, que, ao retomarmos os resultados da análise fitoquímica,
evidenciamos ser um dos principais compostos presentes no extrato de P.
barbatus. De fato, há uma crescente nos estudos envolvendo a investigação
de efeitos protetores cardiovasculares do AR. Nadeen et al. (2019) abordam,
em revisão, os efeitos cardioprotetores do AR, indicando que pode atuar
sobre fatores de estresse oxidativo, de inflamação e coagulação. Além disso,
com o propósito de identificar o efeito terapêutico do AR e seu mecanismo
de ação em modelos de isquemia/reperfusão, Quan et al. (2021) avaliaram
os efeitos deste composto em modelo animal e concluíram que o AR tem
potencial para tratar lesões do miocárdio em ratos e que possivelmente está
envolvido com ativação e translocação nuclear de NF-𝜅B, resultando em
menor dano por espécies reativas de oxigênio e possibilitando assim a
melhora do tecido lesionado. Outro estudo também sugere que o AR pode
atenuar a fibrose cardíaca por via AMPKα/Smad3 ativada por PPAR-𝒚
(ZHANG et al., 2018).
Há também na literatura trabalhos que exploram a atividade
anti-hipertensiva e relacionam esse efeito à presença do AR nos extratos
estudados. Por exemplo, Li et al. (2008) ao utilizar extratos de Rabdosia
coetsa para averiguar efeitos hipotensores perceberam que o extrato
etanólico da planta em concentrações de 10 mg/ml foi capaz de inibir em
80% a atividade da ECA. Neste estudo identificaram o AR com um dos 3
compostos majoritários presente no extrato utilizado. Recentemente,
Ferreira et al. (2018) mostraram os efeitos do AR sobre os níveis
pressóricos de ratos normotensos e hipertensos, onde o AR foi eficaz em
reduzir a PA em animais hipertensos, além de promover uma redução de
98,96% na atividade da ECA.
Desta forma, o efeito vasorrelaxante do AR foi avaliado em aorta
isolada de SHR, conforme mostrado na figura 12A. A adição de
concentrações cumulativas de AR (10 - 1000 µg/mL) promoveu ação
vasorrelaxante em anéis de aorta de ratos hipertensos, com endotélio
preservado, previamente contraídos com fenilefrina. Por outro lado, em
anéis aórticos desprovidos de endotélio funcional, não houve qualquer
efeito relaxante, resultado que corrobora ao obtido com o extrato
hidroetanólico das folhas de P. barbatus. Considerando o padrão
equivalente de resposta vasorrelaxante 100% dependente de endotélio
encontrado em ambos os testes, ressaltamos a primeira evidência de que
parte do efeito relaxante aórtico promovido pelo extrato hidroetanólico das
folhas de P. barbatus deve-se à presença de AR. Para reforçar estes achados,
seguimos com algumas análises pontuais para comparação e confirmação

do mecanismo relaxante. A presença de L-NAME ou de ODQ (figura 12 B
e C, respectivamente) não foi capaz de alterar o relaxamento promovido
pelo AR em anéis aórticos previamente contraídos por fenilefrina. Assim
como também mostrado com o extrato hidroetanólico das folhas de P.
barbatus, os resultados aqui apresentados permitem sugerir que não há o
envolvimento da via NO/GCs/GMPc no efeito relaxante promovido pelo
AR. Ersoy et al. (2008) também descreveram o efeito vasorrelaxante
dependente de endotélio em aorta torácica de ratos normotensos pré
contraídos com fenilefrina, utilizando o extrato aquoso de Melissa
officinalis. Ao realizarem a identificação fitoquímica obtiveram como
composto majoritário o AR e observaram também um relaxamento
dependente de endotélio. Apesar de sugerirem que o mecanismo
vasorrelaxante do extrato envolve a liberação de NO, PGI2 e EDHF, o
mecanismo responsável pelo efeito vasorrelaxante do AR não foi elucidado.
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Figura 12. Efeito vasorrelaxante do ácido rosmarínico em anéis de aorta isolada de ratos hipertensos.

Veículo: apenas solução de Krebs; SHR E-: artéria aorta de ratos hipertensos com ausência de endotélio; SHR E+: artéria aorta de
ratos hipertensos com presença de endotélio; L-NAME: Nω-nitro-L-arginina metil éster; ODQ: 1H-[1,2,4] Oxadiazole [4,3-a]
quinoxalin-1-one. Painel A) efeito vasorrelaxante do AR em anéis de aorta isolada de ratos hipertensos. Painel B) efeito
vasorrelaxante do AR na presença de L-NAME. Painel C) efeito vasorrelaxante do AR na presença de ODQ. Dados expressos como
a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de
Bonferroni. * p < 0,05 quando comparado ao grupo veículo.

Considerando que o vasorrelaxamento promovido pelo extrato
hidroetanólico das folhas de P. barbatus mostrou uma relação importante
com os canais transmembranares para Ca2+, avaliamos também os efeitos do
AR frente a contração induzida por Fen e CaCl2, conforme demonstra a
figura 13. A incubação de AR, na concentração de 1000 µg/mL, foi capaz
de reduzir a resposta contrátil induzida pela adição cumulativa de Fen e de
CaCl2, quando comparada ao grupo exposto apenas ao veículo, com
significativa redução do efeito máximo; e mais uma vez de forma
equivalente ao resultado obtido com o extrato de P. barbatus. Estes dados
indicam que o relaxamento produzido pelo AR envolve, embora não seja
possível afirmar se de forma direta ou indireta, a inibição do influxo de Ca2+
do meio extracelular para o interior da célula. Fechando este bloco
experimental conseguimos mostrar de forma mais concreta que de fato o
AR parece ser o principal constituinte responsável pelo efeito
vasorrelaxante do extrato hidroetanólico das folhas de P. barbatus.
Entretanto é importante ressaltar que outros compostos podem também
contribuir com o vasorrelaxamento proporcionado pelo extrato.

Figura 13. Efeito do ácido rosmarínico na resposta contrátil do tecido aórtico
exposto a fenilefrina e ao CaCl2.

Veículo: apenas solução de Krebs; AR: ácido rosmarínico; Fen: fenilefrina; CaCl2:
cloreto de cálcio. Painel A – Fenilefrina (Fen); Painel B - Cloreto de cálcio). Dados
expressos como a média ± E.PM. Para a análise estatística foi utilizada a análise de
variância (ANOVA) de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. * p < 0,05
quando comparado ao grupo veículo.
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Mesmo com os resultados obtidos até então, ainda nos cabe indagar a
relação do endotélio com o músculo liso vascular nos efeitos relaxantes
evidenciados pela administração do extrato hidroetanólico das folhas de P.
barbatus e do AR em artéria aorta isolada. Pois tanto o extrato como o
composto mostraram-se exclusivamente dependentes de endotélio nas suas
ações vasodilatadoras. No entanto, o principal e predominante mediador
derivado do endotélio, óxido nítrico, não parece estar envolvido na resposta.
Ao analisar os resultados de forma detalhada, formulamos a hipótese de que
o ponto chave de comunicação entre o endotélio e o músculo liso vascular
pode ser o canal de K+ sensíveis ao Ca2+ (KCA). A ativação de canais K+
tanto no músculo liso vascular quanto nas células do endotélio causam
vasodilatação (OLOYO et al., 2011). Na vasodilatação, o próprio K+ pode
desempenhar um papel na hiperpolarização derivada do endotélio (HADDY;
VANHOUTTE; FELETOU, 2006) A abertura dos canais de K+ sensíveis ao
Ca2+ localizados no endotélio, leva ao efluxo de K+ para o lúmen do vaso ou
espaço
mioendotelial
intercelular
(OLOYO
et
al.,
2011).
Consequentemente, as células endoteliais são hiperpolarizadas, e como
resultado, transferem essa hiperpolarização para as células do músculo liso
vascular por acoplamento elétrico direto através de junções mioendoteliais.
O K+ acumulado no espaço intercelular pode ativar os canais retificadores
de influxo de K+ (KIR) e Na+/K+ ATPase nas células do músculo liso
vascular, causando hiperpolarização e bloqueio de canais de Ca2+
voltagem-dependentes e, finalmente, a vasodilatação (HADDY;
VANHOUTTE; FELETOU, 2006). Antecedendo a todos estes eventos,
como o próprio nome do canal remete (i.e., canal de K+ sensíveis ao Ca2+), a
entrada de Ca2+ para a célula endotelial é fundamental para a ativação destes
canais, por meio de uma fosforilação dependente de proteína kinase G do
canal (ARCHER et al., 1994) ou através da ligação de outros derivados
intermediários a resíduos de cisteína (ABDELRRAHMANE et al., 1998). A
ativação de receptores muscarínicos do tipo M3 nas células endoteliais
propicia este aumento da concentração citosólica de Ca2+. Vale ressaltar que
como os canais de K+ sensíveis ao Ca2+ estão envolvidos nas respostas
dependentes do endotélio, a ativação do KCA endotelial e/ou do músculo liso
pode prevenir a ocorrência de disfunção endotelial. Portanto, os ativadores
diretos desses canais de K+ ou compostos que regulam sua atividade ou sua
expressão podem ter interesse terapêutico (FÉLÉTOU, 2009). A figura 14
representa de forma simplificada a hipótese formulada que sugere o

mecanismo de ação responsável pela ação vasodilatadora do extrato de P.
barbatus e do AR em artéria aorta isolada de rato hipertenso.
Antes de concluir o trabalho se faz importante revisar as limitações do
presente estudo, assim como as perspectivas futuras. Sendo a primeira
relacionada ao uso da artéria aorta, vaso de condutância, que apesar de nos
fornecer informações bastante relevantes, possui características funcionais
diferentes dos pequenos vasos de resistência, com isso poderia ser possível
avaliar outros mecanismos e fatores dependentes de endotélio.
Identificamos também a ausência de dados diretos do efeito do extrato
hidroetanólico das folhas de P. barbatus sobre os níveis pressóricos como
uma das limitações do presente estudo, mas podemos considerar essa
avaliação enquanto perspectiva futura para continuidade deste trabalho.
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Figura 14. Hipótese formulada que sugere o mecanismo de ação responsável pela ação vasodilatadora do extrato hidroetanólico das
folhas de P. barbatus e do AR em artéria aorta isolada de rato hipertenso.

Os números e setas em vermelho indicam as possíveis ações relacionadas ao
mecanismo de ação. (1) A entrada de Ca2+ para o interior da célula endotelial é
essencial para deflagrar uma série de ações moduladoras, podendo ser iniciada pela
ativação de receptores muscarínicos M3, dentre elas a ativação dos canais de K+
sensíveis ao Ca2+ (2), o que leva ao efluxo de K+ para o espaço luminal vascular ou
mioendotelial celular, contribuindo para a (3) hiperpolarização da célula endotelial.
Através do acoplamento elétrico direto de junções mioendoteliais, essa
hiperpolarização é transferida para as células do músculo liso vascular (4). Como
consequência desta hiperpolarização, há a ativação de uma série de eventos que
culminam no (5) bloqueio dos canais de Ca2+ operados por voltagem, na imagem
identificados como VOCC, e no (6) bloqueio dos receptores de rianodina localizados
na membrana no retículo sarcoplasmático (SR), na imagem identificados como RyR.
Por fim, o bloqueio destes canais de Ca2+ geram uma (7) menor liberação de Ca2+
para o citosol da célula muscular lisa vascular e como consequência observa-se a
vasodilatação.

CONCLUSÃO
Os resultados do presente estudo mostram, pela primeira vez, o efeito
vasorrelaxante do extrato de P. barbatus em aorta torácica de ratos
hipertensos, com ação exclusivamente dependente de endotélio e com,
principalmente, a participação dos canais transmembranares para Ca2+.
Dentre os compostos identificados na análise fitoquímica, o AR merece
destaque visto sua capacidade de reproduzir de forma equivalente o efeito e
mecanismo vasorrelaxante do extrato, sugerindo assim este composto como
possível marcador bioativo. Apesar dos resultados relevantes deste trabalho,
outros estudos são necessários para aprofundar os mecanismos responsáveis
pelo efeito vasorrelaxante, bem como a atuação do extrato e do AR sobre
outros sistemas que contribuem para o controle da PA.
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