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A diarreia é uma desordem caracterizada pelo aumento da motilidade intestinal que
promove a evacuação de fezes semissólidas ou aquosas três ou mais vezes por dia. Na
medicina popular brasileira, as folhas de Campomanesia reitziana D.Legrand
(Myrtaceae), popularmente chamadas de gabiroba, têm sido usadas para tratar diarreia
e disenteria. Por tal motivo este trabalho objetivou investigar o potencial antidiarreico
do extrato aquoso obtido por decocção (EADCR), resíduo seco do extrato aquoso
obtido por decocção (RS-AEDCR), extrato hidroalcoolico de folhas de C. reitziana
(EHCR) , bem como das frações de acetato de etila (FAE) e da diclorometano
(FDCM). As preparações de C. reitziana foram submetidas a procedimentos
fitoquímicos para determinação de fenóis e flavonóides totais, ensaios
cromatográficos para a identificação e quantificação de miricitrina. Foi avaliada a
atividade sequestradora de radicais livres pelo método de DPPH, a citotoxicidade em
enterócitos murinos (geração IEC-6) através de MTT, bem como os efeitos do EHCR
e FAE na produção de nitrito em células IEC-6 expostas ao LPS. Nos ensaios in vivo
foi mensurado o efeito do EHCR (100-1000 mg/kg), das frações (30-300 mg/kg) e do
EADCR (10%, 10 mL/kg) na motilidade intestinal e no esvaziamento gástrico de
camundongos. O efeito do EADCR, EHCR, frações, e miricitrina (na dose efetiva em
reduzir o transito intestinal normal) foi avaliado na diarreia induzida por óleo de rícino
em camundongos. O modo de ação do efeito antidiarreico de preparações de C.
reitziana foi avaliado através da mensuração dos efeitos da pré-administração de
naloxona e metoclopramida nas ações elicitadas, bem como o efeito do RS-EADCR,
EHCR e FAE na medida de reatividade intestinal in vitro em jejuno isolado de ratos.
Considerando a etiologia infecciosa de alguns quadros diarreicos, também foi avaliada
a atividade antimicrobiana da FAE e RS-EADCR contra Escherichia coli, Salmonella
typhimurium, Staphylococcus aureus e Candida albicans e a atividade antiparasitária
do EHCR e FAE contra o parasita Giardia lamblia. A administração oral do EADCR
(10 ml/kg) reduziu o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal em 52 e 51%, em
comparação ao grupo veículo. O EHCR não alterou a motilidade, enquanto a FAE e
a FDCM reduziram o trânsito intestinal em 32 e 45%, respectivamente. Para o
esvaziamento gástrico, o EHCR (300 mg/kg), diminuiu 23%. Ambas as frações não
alteraram a taxa de esvaziamento. A administração de óleo de rícino, no grupo veículo,
promoveu um índice de evacuação com mediana igual a 17 (n=6) indicando presença
de fezes liquidas e semissólidas. O tratamento com EADCR, EHCR ou FAE (300
mg/kg) foram capazes de abolir a diarreia induzida por óleo de rícino. Nos níveis de
volume e peso intestinal, o grupo veículo e EADCR demonstraram redução em ambos

os parâmetros quando comparados com o naive. Em contrapartida, o EHCR e FAE
aumentaram o volume e o peso do conteúdo intestinal comparado ao grupo veículo.
De forma interessante, os efeitos promovidos pelas preparações de C. reitiziana na
motilidade intestinal e no índice de evacuação após a administração de óleo de rícino
não foram alterados pela administração prévia de naloxona bem como o prétratamento com metoclopramida no esvaziamento gástrico. O tratamento com a
miricitrina não alterou o trânsito e o índice de evacuação. Ademais, a incubação com
FAE (30-300 µg/mL) reduziu significativamente a contração do jejuno de rato
induzida pela adição cumulativa de acetilcolina (ACh-1 nM a 30 µM) bem com o
EHCR (30 e 300 µg/mL), embora para o RS-EADCR, a curva concentração-resposta
mostrou-se deslocada para a direita. A FAE reduziu de maneira concentração
dependente a contração induzida pela serotonina (5-HT- 1µM), enquanto o EADCR
e EHCR apenas na concentração de 100 µg/mL. Nos testes antimicrobianos, o RSEADCR foi capaz de inibir o crescimento bacteriano, porém a FAE mostrou melhor
atividade bacteriostática para S. aureus, E. coli e S. typhimurium (CIM, 0,25; 1,0 e 1,0
mg/mL) e antifúngica para C. albicans, contudo, as preparações testadas não
alteraram a viabilidade de trofozoitas de Giardia spp. Estes achados contribuem
fortemente para a validação do uso de preparações das folhas de C. reitziana no
tratamento de condições diarreicas, agindo provavelmente através de mecanismos
independentes do agonismo em receptores opioides, porém em uma via capaz de
reduzir a estimulação serotoninérgica e colinérgica intestinal. Vale ressaltar que os
níveis de fenóis como os flavonóides, em especial a miricitrina, colaboram para o
efeito antioxidante das preparações, o que pode ser útil na recuperação dos enterócitos
após os danos associados às enterites diarreicas.
Palavras-chaves: plantas medicinais; diarreia, intestino; Campomanesia reitziana.
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Diarrhea is a disorder characterized by increased intestinal motility and semisolid or
aqueous stools three or more times a day. In Brazilian folk medicine, the leaf of
Campomanesia reitziana D. Legrand (Myrtaceae), popularly known as Gabiroba, has
been used to treat diarrhea and dysentery and for this reason this study aimed to
investigate the antidiarrheal potential of the aqueous extract obtained by decoction of
C. reitziana leaves (AEDCR), the dry residue of the aqueous extract obtained by
decoction (DR-AEDCR), hydroalcoholic extract of C. reitziana leaves (HECR), as
well as ethyl acetate (EAF) and dichloromethane fractions (DCMF). The preparations
of C. reitziana underwent phytochemical procedures for the determination of total
phenols and flavonoids, followed by chromatographic tests and identification and
quantification of myricitrin. The free radical kidnapping activity by the DPPH
method, cytotoxicity in murine enterocytes (IEC-6 line) through MTT, as well as the
effects of HECR and EAF on nitrite production in IEC-6 cells exposed to LPS were
quantified in vitro. In the in vivo assays, the effect of HECR (100-1000 mg / kg),
fractions (30-300 mg/kg) and AEDCR (10%, 10 mL/kg) on intestinal motility and
gastric emptying of mice was verified. After that, the effect of EADCR, HECR
administration, fractions, and myricitrin (at the effective dose in reducing normal
intestinal transit) was evaluated in induced diarrhea by castor oil in mice. The mode
of action of the antidiarrheal effect of C. reitziana preparations was investigated by
measuring the effects of pre-administration of naloxone and metoclopramide on the
elicited actions as well as the effect of AEDCR, HECR and EAF on in vitro intestinal
reactivity measurement in isolated jejunum from rats. Considering the infectious
etiology of some diarrheal conditions, the antimicrobial activity and the ethyl acetate
fraction and dry residue decoction against Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
Staphylococcus aureus and Candida albicans and antiparasitic activity of extract and
EAF against the Giardia lamblia parasite were also evaluated. Oral administration of
AEDCR (10 mL/kg) reduced gastric emptying and intestinal transit by 52 and 51%
compared to the vehicle group. HECR did not alter the motility, whereas EAF and
DCMF reduced intestinal transit by 32 and 45%, respectively. For gastric emptying
the HECR (300 mg/kg) decreased by 23% and both fractions did not change the
emptying rate. The administration of castor oil in the vehicle group promoted an
evacuation index with a median equal to 17 (n = 6) indicating the presence of liquid

and semi-solid feces, the treatment with AEDCR (10%, 10 mL/kg, o.p), HECR or
EAF (300 mg/kg), were able to stop the diarrhea induced by castor oil. In the volume
and intestinal weight levels, the vehicle group and AEDCR showed a reduction in
both parameters compared to naive. In contrast, HECR and EAF (300 mg/kg)
increased the volume and weight of the intestinal contents compared to the vehicle
group. Interestingly, the effects promoted by C. reitiziana preparations on intestinal
motility and evacuation index after castor oil administration were unchanged by prior
administration of naloxone as well as metoclopramide pretreatment in gastric
emptying. Administration with myricitrin did not change the transit and the
evacuation index. In addition, incubation with EAF (30-300 µg / mL) significantly
reduced rat jejunum contraction induced by cumulative ACh addition (1 nM to 30
µM) as well as HECR (30 and 300 µg / mL) for RS-EADCR, the concentrationresponse curve was shifted to the right. The EAF reduced in a concentration-depend
way the serotonin-induced contraction (5-HT 1µM), while AEDCR and HECR
reduced it only at the concentration of 100 µg / mL. In antimicrobial tests, DREADCR was able to inhibit bacterial growth, but EAF showed better bacteriostatic
activity for S. aureus, E. coli and S. typhimurium (MIC, 0.25, 1.0 and 1.0 mg / mL)
and antifungal for C. albicans. However, the tested preparations did not alter the
viability of Giardia spp trophozoites. These findings strongly contribute to the
validation of the use of C. reitziana leaf preparations to treat diarrhea, probably acting
through independent mechanisms of opioid-receptor agonist, but in a way capable of
reducing serotonergic and cholinergic intestinal stimulation. It is noteworthy that the
levels of phenols, such as flavonoids, especially the myricitrin, contribute to the
antioxidant effect of the preparations, which may be useful in the recovery of
enterocytes after damage associated with diarrheal enteritis.
Keywords: medicinal plants; diarrhea, intestine; Campomanesia reitziana.
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1 INTRODUÇÃO
A diarreia é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos
países em desenvolvimento, acometendo aproximadamente 1,7 bilhões de
pessoas ao ano, afetando principalmente idosos e crianças e desta forma
acarretando em altos gastos ao sistema de saúde (OMS, 2012).
Este distúrbio é definido como uma desordem caracterizada pelo
aumento da motilidade e da evacuação de matéria fecal semissólida ou aquosa
três ou mais vezes por dia (CORINALDESI et al., 2012). Portanto, este
distúrbio é associado à intensa frequência na evacuação, causando dores e
desconfortos abdominais (BIRRU et al., 2016).
Embora as mudanças na consistência das fezes sejam importantes
indicadores da doença, a diarreia pode ser classificada como aguda e crônica.
A diarreia aguda é a mais comum, sendo caracterizada por evacuações de
matéria fecal pastosa ou líquida entre intervalos de 3 a 4 horas inferiores a 14
dias, podendo ser de origem infecciosa e de reações inflamatórias
(SCARPIGNATO; RAMPAL, 1995; PALOMBO 2006).
Embora a diarreia aguda seja tipicamente autolimitante, pode ser grave
e levar a desidratação profunda, o que pode causar um volume sanguíneo
anormalmente baixo, hipotensão e danos aos rins, coração, fígado, cérebro e
outros órgãos (WARDLAW et al., 2010).
A diarreia aguda continua sendo uma das principais causas de
mortalidade infantil em todo o mundo sendo que crianças e idosos são
particularmente propensos à desidratação secundária à diarreia (GIDUDU et
al., 2011). Além da mortalidade infantil associada à diarreia aguda, o
tratamento para diarreia crônica ainda permanece incerto e limitado. Neste
contexto, estudos a fim de procurar tratamentos baseados em produtos
naturais são importantes, considerando que os efeitos adversos com uso de
fármacos para essa desordem intestinal são bem conhecidos (BANJI et al.,
2010).
Algumas plantas têm mostrado um potencial terapêutico no tratamento
de doenças gastrointestinais e estudos demonstram que os metabólitos
secundários podem ser responsáveis em normalizar o trânsito intestinal
(ALVES; SILVA 2003; BARBOSA et al., 2016).
Em face ao potencial terapêutico, plantas como a erva-cidreira (Lippia
alba Mill) e a goiaba (Psidium guajava L., Myrtaceae) são utilizadas como
tratamento em perturbações digestivas, hepáticas, diarreicas e disentéricas
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(CABRAL et al., 2016; NESELLO et al., 2016). Neste cenário, várias
espécies pertencentes ao gênero Campomanesia, demonstram atividades
farmacológicas importantes no tratamento e prevenção de várias doenças
(CARDOSO et al., 2010; ESPINDOLA, 2016).
A Campomanesia reitziana D. Legrand (Myrtaceae), é uma planta
medicinal brasileira, conhecida popularmente como gabiroba, guavira,
gabiroba-de-reitz ou fruto da casca amarga (VEIGA et al., 2005; NESELLO
et al., 2016). Todas as partes desta planta são utilizadas pela população devido
à atividade gastroprotetora, adstringente, antidesentérica e antidiarreica
(CARDOSO et al., 2009; NESELLO et al., 2016). Apesar disso, até o
momento, nenhum estudo havia investigado cientificamente o potencial
antidiarreico desta planta.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar pré-clinicamente o potencial antidiarreico do extrato
aquoso, hidroalcoolico, frações e composto isolado das folhas de C. reitziana.
2.2 Objetivos Específicos
- Obter a decocção (extração aquosa) e o extrato hidroalcoolico por
maceração das folhas de C. reitziana;
- Fracionar o extrato hidroalcoolico por meio da extração líquidolíquido usando solventes de polaridade crescente;
- Quantificar os fenóis e flavonoides totais nas preparações obtidas das
folhas de C. reitziana;
- Identificar e quantificar o flavonoide miricitrina nas preparações das
folhas de C. reitziana;
- Mensurar o potencial antioxidante in vitro das preparações obtidas das
folhas de C. reitziana;
- Avaliar os efeitos dos extratos e frações na viabilidade de células
intestinais murinas (geração IEC-6) e na produção de óxido nítrico;
- Determinar o efeito dos extratos, frações e da miricitrina no trânsito
intestinal de camundongos e na diarreia induzida por óleo de rícino;
- Investigar os possíveis mecanismos de ação dos extratos e fração na
atividade antidiarreica;
- Quantificar o efeito dos extratos e fração no acúmulo de fluido
intestinal induzido por óleo de rícino;
- Determinar o efeito dos extratos e fração na contração induzida por
acetilcolina (ACh) e serotonina (5-HT) em segmentos teciduais de jejuno de
ratos;
- Mensurar a atividade antibacteriana dos extratos e fração contra as
bactérias Esche*richia coli, Salmonella typhimurium e Staphylococus aureus
e para a levedura Candida albicans;
- Avaliar a atividade antiprotozoária in vitro do extrato e frações das
folhas de C. reitziana.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Intestino Delgado
3.1.1 Aspectos anatômicos
O sistema digestório é compreendido por vários órgãos, incluindo o
esôfago que é responsável pela passagem do alimento; o estômago que
desempenha funções como armazenamento e digestão; o intestino delgado, o
qual realiza a absorção de nutrientes e água e o intestino grosso, responsável
pela eliminação de resíduos (LORENZO; YOUSSEF, 2010; RODRIGUES
et al., 2016).
O intestino delgado é o local onde ocorre a maior absorção de nutrientes,
de água e eletrólitos, mantém o equilíbrio e impede a entrada de conteúdos
nocivos e desenvolve tolerância a antígenos. Mede aproximadamente 6
metros de comprimento, tendo seu início na flexura duodeno jejunal (ângulo
de Treitz) e fim na válvula íleo-cecal ou válvula de Bauhin. Vale ressaltar
que não existe uma delimitação exata entre jejuno e íleo (FREITAS NETO,
1981; GONZÁLEZ-CASTRO et al., 2017).
Assim, sua estrutura tubuliforme, móvel, compreende duas porções
distintas: a primeira retroperitoneal (duodeno) e a segunda, denominada
mesentérica ou alças jejuno-ileais (DESSESSO, JACOBSON, 2001).

30
Figura 1. Anatomia do intestino delgado

Fonte: Mayoclinic, 2019.

A fixação deste órgão à parede posterior do abdômen é realizada através
do peritônio, uma membrana serosa com características epiteliais e
mesenquimais que recobre a parede abdominal promovendo a sustentação
estrutural e diminui o atrito entre as vísceras (FREITAS NETO, 1981; VAN
BAAL et al., 2017).
O duodeno é a primeira das três partes do intestino delgado, e é
diretamente ligado ao piloro do estômago e pode ser dividido em porção
superior, descendente, horizontal e ascendente (Figura 2). O duodeno é
fixado ao retroperitônio por um ligamento suspensor chamado ligamento de
Treitz, marcando a transição do duodeno para o jejuno (VOLK; LACY,
2017).
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Figura 2. Estruturas anatômicas do intestino delgado.

Fonte: Kenhub, 2019.

O jejuno reside principalmente no quadrante superior esquerdo do
abdômem e possui aproximadamente 2,5 m de comprimento sendo suspenso
na cavidade peritoneal por um mesentério fino, permitindo um movimento
relativamente livre. Em sua superfície luminal, há a presença de vilosidades,
das camadas mucosas e submucosas circulares, que aumentam a área de
absorção. O jejuno transita para o íleo sem uma delineação anatômica e é
primariamente encontrado no abdômen inferior direito e na pelve (VOLK;
LACY, 2017).
O íleo por sua vez, é encontrado no quadrante inferior direito e possui
paredes muito mais finas e menos vascularizadas, dando prosseguimento na
válvula ileocecal que serve como uma barreira ao fluxo retrógrado do
conteúdo do cólon para o intestino (LORENZO; YOUSSEF, 2010).
3.1.2 Aspectos histológicos
Histologicamente, o intestino delgado é formado por quatro camadas, a
mais interna denominada mucosa, seguida pela submucosa, camada muscular
e serosa (Figura 3) (BOWCUTT, 2014; CAMBUI; NATALI, 2015).
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Figura 3. Camadas histológicas do intestino delgado.

Fonte: Silverthorn, 2010.

A mucosa intestinal é a camada mais interna e compreende a maior parte
do trato intestinal, apresenta vilosidades intestinais alongadas em direção ao
lúmem, é revestida por um epitélio cilíndrico simples, onde se alocam células
absortivas colunares altas, com núcleo oval na porção basal e no ápice
formam borda em escova juntamente com as células caliciformes. Estas
condições estruturais aumentam superfície de exposição às substâncias no
intestino em mais 20 vezes (PELED, et al., 2016; VOLK; LACY, 2017). Os
enterócitos, células caliciformes, células enteroendócrinas, células de Paneth
e células-tronco são encontrados nesta região, cuja parte dessas células se
concentram nas criptas intestinais que se estendem até a camada muscular da
mucosa (CAMBUI; NATALI, 2015).
Além dos enterócitos, as células do epitélio intestinal (IECs), são
formadas ao longo do eixo das criptas, compondo uma população celular que
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sofre rápida proliferação e diferenciação, constituindo a superfície do trato
gastrointestinal e mantendo a homeostase no local (PETERSON; ARTIS,
2014).
As células epiteliais intestinais formam uma monocamada polarizada
contínua onde as membranas celulares são conectadas através de proteínas de
adesão de célula-célula. Pequenas moléculas atravessam o epitélio entre os
espaços intercelulares (via paracelular), regulados por tight junctions (TJ) no
lado mais apical, seguido por junções aderentes, desmossomos e junções
comunicantes. Alterações nestas proteínas estruturais e reguladoras têm sido
associadas à disfunção de barreira e doença intestinal (GONZÁLEZCASTRO et al., 2017). Assim, o epitélio intestinal e as substâncias ali
secretadas constituem uma barreira natural no combate a doenças, permitindo
um fluxo seletivo que diferencia água e solutos de bactérias e toxinas. Porém,
quando essa barreira sofre algum dano, pode levar ao surgimento de
morbidades (MACHADO; SILVA 2016; FRANCE; TURNER, 2017). A
camada epitelial é seguida por uma camada de tecido conjuntivo (lâmina
própria) e uma camada muscular (lâmina muscular da mucosa) (VOLK;
LACY, 2017).
A submucosa é uma camada de tecido conjuntivo, a qual é composta
por fibroblastos e glândulas tubulares enoveladas ramificadas, as glândulas
duodenais (glândulas de Brunner), especializadas em secretar muco e
bicarbonato para auxiliar na neutralização do conteúdo gástrico,
compreendendo uma densa rede de artérias e tecido linfático que ajudam o
intestino delgado em seu papel absortivo (PETERSON; ARTIS, 2014;
CAMBUI; NATALI, 2015; VOLK; LACY, 2017). Na submucosa há uma
coleção de nervos e gânglios denominado plexo submucoso, que se comunica
com o plexo mioentérico para coordenar o peristaltismo (VOLK; LACY,
2017).
O plexo mioentérico conhecido como plexo de Auerbach, situa-se na
camada muscular própria. Esta estrutura é bem desenvolvida e composta de
uma camada circular interna e outra camada longitudinal externa de músculo
liso, integram as fibras simpáticas, parassimpáticas e pós-ganglionares e é
responsável pelo movimento peristáltico do intestino delgado (FURNESS, et
al., 2014).
A camada serosa ou adventícia é formada por um fino revestimento de
tecido conjuntivo seguida por um epitélio pavimentoso simples, responsável
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por revestir as cavidades do corpo, sintetizando fluídos para evitar o atrito
entre órgãos (STECCO et al., 2017; VOLK; LACY, 2017).
3.1.3 Aspectos fisiológicos
O intestino delgado tem a capacidade de absorver uma grande
quantidade de água onde aproximadamente 600 a 1500 mL passam pela
válvula ileocecal. No cólon, quase toda a água que não está agregada aos
resíduos fecais (como fibras e bactérias não digeridas) são ativamente
absorvidos e apenas 100 mL são eliminados com as fezes (WENZEL, 2012).
As criptas de Lieberkühn ou criptas intestinais são glândulas tubulares
simples encontradas entre as vilosidades da parede do intestino delgado e
intestino grosso e são responsáveis pelo aumento da superfície de absorção
de nutrientes, como sais minerais, sais biliares e aminoácidos. Essas pregas
estendem-se circularmente, por quase todo o intestino recobrindo as
formações vilosas ou vilosidades (Figura 4) e são especialmente bem
desenvolvidas no duodeno e no jejuno (DESSESSO, JACOBSON, 2001;
MIDDENDORP et al., 2014; BOWCUTT, 2014).
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Figura 4. Vilosidades do Intestino Delgado.

Fonte: Silverthorn, 2010.

O trato gastrointestinal difere de todos os outros órgãos por possuir um
extenso sistema nervoso intrínseco, denominado sistema nervoso entérico
(SNE) que pode controlar funções do intestino, de forma independente ao
sistema nervoso central (SNC) (FURNESS, 2012). Desta forma, desempenha
múltiplas funções como determinar os padrões de movimento do trato
gastrointestinal, controlar a secreção ácida gástrica, regulação do movimento
do fluido através do epitélio de revestimento, mudar o fluxo sanguíneo local,
modificar o manuseio de nutrientes e interagir com os sistemas imunológico
e endócrino do intestino (FURNESS, 2016; WOLK, LACY 2017). À vista
disto, o SNE possui a capacidade de transmitir sinais para o músculo liso
entérico, que por sua vez gera a pressão para alterações responsáveis no
movimento do conteúdo intestinal (LORENZO; YOUSSEF, 2010). No
entanto, há o envolvimento de interações entre reflexos entéricos locais que
passam por gânglios simpáticos e reflexos que passam do intestino e retornam
ao SNC (FURNESS, 2012).
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O SNE compreende em aproximadamente 200 a 600 milhões de
neurônios e em numerosas redes interligadas por feixes de fibras nervosas e
estão intimamente envolvidos nos processos de motilidade, secreção e fluxo
sanguíneo (FURNNES, 2016; SOENEN et al., 2016; WOLK, LACY 2017).
Coleções desses corpos de células nervosas de gânglios entéricos formam
dois grandes plexos ganglionares: neurônios do plexo mioentérico (plexo de
Auerbach) e neurônios do plexo submucoso (plexo de Meissner) (FURNESS,
et al., 2014; WOLK; LACY 2017).
O plexo mioentérico (Figura 5) situa-se entre a camada muscular
circular longitudinal e a camada muscular longitudinal do trato
gastrointestinal, formando uma rede que se estende do esôfago superior ao
esfíncter anal interno, fornece principalmente inervação motora para as duas
camadas musculares e inervação secretomotora na mucosa (WOLK; LACY
2017). São definidos de acordo com morfologia, propriedades neuroquímicas
e fisiologia celular sendo subdivididos em neurônios aferentes primários
intrínsecos (NAPIs), interneurônios e neurônios motores (FURNNES, 2016).
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Figura 5. Disposição do plexo mioentérico do trato gastrintestinal.

Fonte: Adaptado de Medicinanet, 2019.

O plexo submucoso encontra-se entre a camada muscular circular
interna e a mucosa e é encontrado no intestino delgado e grosso (WOLK;
LACY 2017). Do plexo submucoso inervam células secretoras, células
endócrinas e vasos sanguíneos na mucosa e na submucosa (FURNNES, 2014;
FURNNES et al., 2016).
O estímulo para a atividade motora duodenal é a presença do alimento,
a qual é detectada pelos receptores de estiramento da parede intestinal e pelos
quimiorreceptores que analisam a composição química do quimo
promovendo a propulsão do alimento (RODRIGUES, 2016).
A frequência das ondas peristálticas depende do tamanho do lúmen do
intestino delgado, dos tônus muscular liso e do número de contrações. A taxa
de fluxo pode variar o trânsito de 1 a 4 horas em humanos saudáveis e é mais
rápida no jejuno do que no íleo (TOMS, et al., 2011).
Na camada muscular longitudinal, os feixes de fibras musculares se
estendem longitudinalmente no trato intestinal, e na camada muscular
circular se dispõem em torno do intestino. Estas fibras se conectam,
eletricamente, por meio de grande quantidade de junções comunicantes e
quando um potencial de ação é disparado em qualquer ponto na massa
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muscular, este se propaga em todas as direções do músculo promovendo a
motilidade entérica (GUYTON; HALL, 2012).
As contrações peristálticas são movimentos progressivos determinados
pelo musculo liso do intestino delgado. Estas flutuações contínuas são
chamadas de ondas lentas ou contração segmentar, dispondo o quimo em
contato com a superfície de absorção e ocorrem com uma frequência de
aproximadamente 11 a 12 vezes por minuto e diminuindo a frequência no íleo
terminal (WOLK; LACY 2017).
Ambos os tipos de movimento dependem da atividade das células
intersisticiais de Cajal (CIC) que promovem um gradiente de ondas lentas e
altas no duodeno, até baixa no íleo terminal, controlando a motilidade do trato
gastrointestinal. A concentração intracelular de Ca+2 desempenhem papel
essencial na automaticidade das CIC (WOLIŃSKI et al., 2016; PARSONS;
HUIZINGA, 2018) (Figura 6).
Figura 6. Esquema do mecanismo controlador da motilidade do trato
gastrintestinal formado pelas CIC.

Fonte: Medicinanet, 2019.
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O sistema nervoso autônomo (SNA) é formado pelo sistema nervoso
simpático, sistema nervoso parassimpático e sistema nervoso entérico,
desempenhando controle neural em várias partes do corpo, garantindo a
homeostase e integridade fisiológica das células, tecidos e órgãos.
(WEHRWEIN et al., 2016).
A ACh é considerada um importante neurotransmissor do TGI, liberada
pelos neurônios entéricos e estimula receptores muscarínicos do sub-tipo M3
na superfície das células parietais. Essa ligação permite o aumento
intracelular de Ca+2, que vai ativar a quinase da cadeia leve de miosina
(MLCK) causando a fosforilação da miosina ou a sensibilização dos
miofilamentos
ao
Ca+2
promovendo
a
contração
muscular
(HOLAMNEZHAD et al., 2018).
A serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT) é um neurotransmissor
monoaminérgico derivado do triptofano, sintetizada nos neurônios
serotoninérgicos localizados no SNC e nas células enterocromafins do trato
gastrointestinal (EBERT-ZAVOS et al., 2013). Desta forma, a 5-HT
desempenha um papel importante na função intestinal sendo liberada em
resposta ao aumento da pressão intraluminal, iniciando o reflexo peristáltico
e motilidade propulsiva (KENDIG; GRIDER, 2015).
Aproximadamente 95% da serotonina é produzida no trato
gastrointestinal pelas células enteroendócrinas ou enterocromafins, e pelos
neurônios serotoninérgicos do SNE, onde este neurotransmissor excitatório é
responsável por estimular as contrações peristálticas e secretórias pósprandial, além de ativar os nervos sensoriais extrínsecos (GERSHON;
TACK, 2007; SPENCER; KEATING, 2016).
As células enteroendócrinas produzem e secretam mais serotonina para
o lúmen gastrointestinal em comparação aos neurônios serotoninérgicos
centrais ou periféricos (GERSHON; TACK, 2007). Consequentemente, o
alvo deste neurotransmissor no SNE são as projeções de mucosa formadas
por neurônios intrínsecos primários aferentes que iniciam reflexos
peristálticos e secretórios, enquanto que o NAPIs mioentéricos medeiam as
neurotransmissões excitatórias rápida e lenta e estão envolvidas na regulação
da motidade gastrintestinal (GERSHON; TACK, 2007; VEDODATO et al.,
2014).
Além disso, o sistema serotoninérgico exerce um papel bem conhecido
sobre a homeostase orgânica, participando efetivamente na regulação
hidroeletrolítica, na função plaquetária, modulando a sede e o apetite,
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ingestão alimentar, balanço energético, regulação da emoção e processos do
controle comportamental (VEDOVATO et al., 2014).
O trânsito intestinal e a contratilidade são importantes parâmetros em
estudos de motilidade gastrointestinal, pois os hormônios produzidos por
células diferenciadas na mucosa, como a secretina, a colecistocinina e
acetilcolina, pertencem à família de hormônios gastrointestinais e modificam
o peristaltismo (CROWELL, 2002; RODRIGUES et al., 2014).
A secretina é um hormônio polipeptídeo, produzida pelas células do
duodeno em resposta a um pH muito ácido. Esta entidade bioativa no
intestino delgado é capaz de estimular a secreção pancreática de fluido rico
em bicarbonato, sendo fundamental como a primeira linha de defesa contra o
dano da mucosa pelo ácido e pepsina em várias espécies de mamíferos
(CHEY; CHANG, 2014).
A colecistocinina ou colecistoquinina (CCK) é um hormônio
sintetizado no SNC e no sistema gastrointestinal, sendo responsável pelos
mecanismos reguladores da ansiedade do apetite e no estímulo da contração
da vesícula biliar e secreção de enzimas do pâncreas, digestão de carboidrato,
gorduras, proteínas e na motilidade intestinal (HALPERN; RODRIGUES;
DA COSTA, 2004; BALLAZ, 2017). No entanto, existe uma tendência para
o receptor CCK1 estar envolvido principalmente na motilidade
gastrointestinal onde estudos relatam que a colecistocinina contribuem para
a inibição do esvaziamento gástrico ao aumentar a contração do esfíncter
pilórico, impedindo o refluxo gastro-duodenal durante o trânsito instestinal.
(REN et al., 2018). Outra função muito importante é a modulação de outros
neurotransmissores, como dopamina, serotonina, ácido gama-aminobutírico
(GABA) e de aminoácidos excitatórios (BALLAZ, 2017).
A dopamina é um neurotransmissor pertencente à família das
catecolaminas com a capacidade de estimular receptores adrenérgicos e está
envolvida no controle motor, funções endócrinas, cognição, compensação e
emotividade. É responsável por induzir respostas não atribuíveis à
estimulação de receptores adrenérgicos clássicos, como o relaxamento do
esfíncter esofágico inferior e retardandar o esvaziamento gástrico. Existem
5 tipos de receptores de dopamina: D1, D2, (D2a e D2b), D3, D4 e D5
(ESTEVINHO; SOARES-FORTUNATO, 2003; BEAULIEU; ESPINOZA;
GAINETDINOV, 2014).
A metoclopramida é um derivado da benzamida com propriedades
antieméticas e com ação estimulante sobre a motilidade gastrointestinal
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superior, sem estimular as secreções gástrica, biliar e pancreática resultando
na aceleração do esvaziamento gástrico. Sua atividade resulta do
antagonismo dos receptores dopaminérgicos do subtipo D2, no antagonismo
dos receptores serotoninérgicos 5‐HT3 e do agonismo dos receptores 5‐HT4
(RAO; CAMILLERI, 2010).
Desta forma é notável a importância clínica do intestino como maior
órgão endócrino do corpo, produzindo uma grande variedade de hormônios
gastrintestinais reguladores e essenciais ao metabolismo, crescimento,
desenvolvimento e comportamento.
3.2 Intestino grosso
3.2.1 Aspectos anatômicos
O intestino grosso (Figura 7) é um órgão tubuliforme, em forma de
ferradura, localizado na porção final do trato gastrointestinal, o qual possui
aproximadamente 6,5 cm de diâmetro e 1,5 m de comprimento. Estende-se
da válvula íleo-cecal ao ânus e está fixo à parede posterior do abdome pelo
mesocólon. (LORENZO; YOUSSEF, 2010; RODRIGUES, 2016).
Figura 7. Partes anatômicas do intestino grosso.

Fonte: Kenhub, 2019.
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É ainda dividido em quatro partes principais: ceco, colón, reto e canal
anal (LORENZO; YOUSSEF, 2010; RODRIGUES et al., 2014) e
caracterizado por apresentar motilidade, capacidade de distensão, bem como
pela disposição especial da sua musculatura (KACHLIK; BACA; STINGL,
2010; GUYTON; HALL, 2012).
O ceco é a primeira parte do intestino grosso, contínua com o cólon
ascendente, localizada no quadrante inferior direito, na fossa ilíaca,
inferiormente à sua junção com o íleo terminal. É quase totalmente envolvido
por peritônio e pode ser levantado livremente, porém não possui mesentério.
Frequentemente está ligado à parede lateral abdominal por uma ou mais
pregas cecais de peritônio (GRAY, 2000).
O cólon é a parte mais longa com aproximadamente 1,5 a 1,8 metros e
é dividido em ascendente, transverso, descendente e sigmoide (VOLK;
LACY, 2017). O cólon ascendente estende-se para cima e termina na
superfície inferior do fígado, localizado do lado direito da parede abdominal,
sendo responsável por grande parte da absorção; o cólon transverso atravessa
a cavidade abdominal seguindo abaixo do estômago; o cólon descendente
está presente no lado esquerdo do abdômen e segue para baixo juntando-se a
uma porção em forma de S, chamada de cólon sigmoide (GRAY, 2000;
RODRIGUES et al., 2014). O reto é continuo com o cólon sigmoide e termina
no canal anal a qual é denominada ânus onde o sistema digestório conecta-se
com o meio externo e as fezes são liberadas (GRAY, 2000; EICKHOFF et
al., 2010; PHILLIPS et al., 2015).
3.2.2 Aspectos histológicos
O intestino grosso difere do intestino delgado em vários aspectos,
incluindo a sua maior largura. Histologicamente é composto de quatro
camadas concêntricas principais (mucosa, submucosa, muscular externa e
serosa, que são ordenados de acordo com sua posição do lúmen à superfície
externa (KACHLIK; BACA; STINGL, 2010; CARNIEL et al., 2013).
A mucosa do intestino grosso possui criptas de Lieberkühn, não
apresenta vilosidades como as que estão presentes no intestino delgado, mas
é evidenciada pela grande quantidade de células caliciformes, células
enteroendócrinas e também células absortivas, as quais apresentam
microvilosidades curtas e irregulares (KACHLIK; BACA; STINGL, 2010).
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No trato gastrointestinal, as células caliciformes atuam de forma ativa e
participam nos processos de absorção e de secreção, estando submetidas às
condições físicas e estresse mecânico e secretam mucina do tipo 2 (MUC2)
que se dissolve na água formando muco protegendo a parede intestinal contra
escoriações, além de proporcionar um meio adesivo para o material fecal
(BIRCHENOUGH et al., 2015). Ademais, o muco produzido protege o lúmen
intestinal da atividade intensa bacteriana, diminui a irritabilidade ocasionada
pelos ácidos formados peles fezes e facilita o deslizamento do bolo fecal.
A submucosa é composta principalmente de fibras de colágeno que são
dispostas em duas hélices principais, uma no sentido horário e uma no sentido
anti-horário, que percorre a estrutura do cólon (CARNIEL et al., 2013).
A muscular externa é composta principalmente de músculo liso e fibras
que são organizadas de acordo com circunferência e direções longitudinais as
quais congregam-se em três bandas grossas, como as teniae coli, que são
igualmente espaçadas em torno da estrutura do cólon. No canal anal estão
aumentadas, constituindo o esfíncter interno do ânus (CARNIEL et al., 2013).
A serosa forma uma fina camada composta de tecido conjuntivo frouxo e um
epitélio escamoso que reveste o cólon (FURNNES, 2016).
3.2.3 Aspectos fisiológicos
Cada área do trato gastrointestinal tem um padrão específico de
motilidade que permite desempenhar funções necessárias para a digestão,
absorção e eliminação de resíduos, concomitantemente interagindo de forma
complexa com os músculos, o plexo mioentérico, o sistema nervoso
periférico e central (NURKO, 2017).
A motilidade do intestino grosso é o resultado de contrações
gastrointestinais, que controlam a velocidade, o movimento do quimo, para
que haja a absorção de água e que as substâncias não digeríveis sejam
transformadas em semissólidas ou sólidas no cólon sigmoide. E sob esta
análise, Maurer (2016) descreve que há padrões distintos de contrações em
diferentes segmentos do cólon.
O cólon participa da manutenção da homeostase dos líquidos e
eletrólitos, representando 90% do sal e da água entrando no cólon proximal.
O sódio (Na+) é absorvido pelas células da mucosa colônica, e a diferença de
potencial elétrico gerado pela absorção do sódio promove absorção de cloreto
(Cl-) (POESEN; MEIJERS; EVENEPOEL, 2013). Proteínas de membrana se
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abrem em resposta a despolarizações da membrana plasmática, permitindo
influxo de cálcio (Ca+2) ao longo de um gradiente eletroquímico, cuja
absorção cria um gradiente osmótico através da mucosa do intestino grosso,
o que por sua vez, leva à absorção de água (ZAMPONI, 2017).
O cólon também contribui na homeostase ácido-base secretando
bicarbonato (NaHCO3) o qual ajuda a tamponar os ácidos orgânicos
produzidos por bactérias colônicas (POESEN; MEIJERS; EVENEPOEL,
2013). Os íons de cloro (Cl-) remanescentes no lúmen são absorvidos pela
troca com íons de bicarbonato.
O quimo leva de 8 a 15 horas para se mover da válvula ileocecal, pelo
cólon, passando a ser fecal ao se transformar de material semilíquido em
material semissólido. Os resíduos tornam-se mais sólidos conforme passam
através do intestino grosso devido à contínua absorção de água e direcionamse ao reto, onde receptores sensíveis ao estiramento determinam o
relaxamento reflexo do esfíncter interno do ânus, permitindo que o conteúdo
retal seja expelido do corpo (GUYTON; HALL, 2011; PALIT; LUNNISS;
SCOTT, 2012). Por conseguinte, pode-se dizer que fezes moles são
associadas ao trânsito gastrointestinal (TGI) colônico rápido e a constipação
podem estar associados ao TGI lento e motilidade reduzida (PALIT;
LUNNISS; SCOTT, 2012).
Em última análise, a defecação controlada ocorre de 1 a 2 vezes ao dia
em indivíduo saudáveis e qualquer distúrbio que comprometa a atividade
fisiológica do cólon pode resultar no desequilíbrio do organismo e
consequentemente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. A sua
integridade garante ao organismo humano sua plena funcionalidade
(POESEN; MEIJERS; EVENEPOEL, 2013).
3.3 Microbiota colônica
Formada por um complexo de espécies de micro-organismos que
residem no trato intestinal dos animais, a microbiota intestinal é responsável
pela fermentação de substratos, pelo controle da população bacteriana
patogênicas, atuam como imunomoduladores e contribuem na síntese da
vitamina K, ácido nicotínico, folato, piridoxina, vitamina B12, tiamina, na
absorção de Ca+2, magnésio e ferro e na biotransformação de ácidos biliares
para o hospedeiro (POESEN; MEIJERS; EVENEPOEL, 2013; CHANG;
LIN, 2016).
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A população de bactérias que colonizam a superfície do trato digestivo,
competem com patógenos por nutrientes e sítios de ligação, mantendo as
junções apertadas, promovendo reparação epitelial e regulando rotatividade
de enterócitos, produzindo substâncias inibitórias e impedindo a penetração
de outros patógenos na mucosa intestinal (CHANG; LIN, 2016; PASSOS;
MORAES-FILHO, 2017).
As principais bactérias que compõe a microbiota entérica são benéficas
e/ou probióticas, como a Bifidobactérias e Lactobacilos (Bacteroides spp.,
Bifi dobacterium spp., Lactobacillus spp.), já as Enterobacteriaceae e
Clostridium spp. são consideradas nocivas (SANTOS; VARAVALHO,
2011). Além de benéficas ou não, as bactérias que compõem a microbiota
intestinal podem ser categorizadas como sacarolíticas (fermentam
carboidratos) ou proteolíticas (fermentam proteínas) (POESEN; MEIJERS;
EVENEPOEL, 2013).
A distribuição da microbiota intestinal varia de acordo à sua localização
no tubo digestivo (CHANG; LIN, 2016). De acordo com Passos e MoraesFilho (2017) e Maia et al. (2018), no estômago e no duodeno, a densidade
bacteriana é bastante baixa, devido à presença de suco gástrico ácido e
enzimas pancreáticas, porém esse número vai aumentando gradualmente no
intestino delgado distal para o cólon, em aproximadamente 100 trilhões de
bactérias, onde destas, 500 espécies diferentes se concentram no intestino
grosso auxiliando a reduzir o teor de água das fezes e na digestão de
nutrientes altamente digeríveis (VALEUR, 2008).
As alterações da composição da microbiota, ou disbiose, alteram a
sensibilidade visceral, motilidade intestinal e a permeabilidade, bem como a
resposta imune, promovendo assim um estado pró-inflamatório (PASSOS;
MORAES-FILHO, 2017). Portanto, quando ocorre esse desequilíbrio,
mecanismos patogênicos que incluem o aumento da secreção de íons,
absorção prejudicada e embotamento de microvilosidades, ou junções
intercelulares interrompidas, podem causar a diarreia (PAWLOWSKI et al.,
2009).
3.4 Diarreia
A diarreia é uma alteração da taxa de movimento intestinal caracterizada
por um aumento de volume, fluidez, frequência e passagem de fezes aquosas
com dores abdominais (WHO, 2005; PALOMBO, 2006). Os agentes podem
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ser transmitidos por água e alimentos contaminados, transmissão fecal-oral e
por hábitos inadequados de higiene (WGO, 2012).
Mais de 1,5 milhões de mortes são atribuídas à diarreia aguda não
tratada em todo o mundo, embora os mais acometidos são crianças e idosos
(GIDUDU et al., 2011; FURNESS, 2016; PARANA, 2017).
Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a diarreia mata mais crianças
do que a síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIDS, do inglês,
“acquired immunodeficiency syndrome”), a malária e o sarampo juntos
(UNICEF, 2009).
O número de atendimentos aos casos de diarreia ainda é alto, pois
mesmo com a ampla divulgação da eficácia dos sais de reidratação oral,
muitos casos chegam aos centros de saúde apresentando desidratação grave,
exigindo internamento e consequentemente tendo um custo elevado aos
centros de saúde (ARNOUS et al., 2005). A morbidade associada à diarreia
também é importante, pois crianças são acometidas no mínimo por 10
episódios diarreicos anuais. Portanto, as doenças diarreicas são um grave
problema de saúde pública e uma das principais causas de morbidade e
mortalidade em bebês e crianças pequenas, especialmente nos países em
desenvolvimento (OMS, 2012).
Segundo Herbert (2014), os fatores do hospedeiro são importantes no
desenvolvimento do quadro diarreico, como idade, pessoas com alterações
no sistema imune e com intolerância limentaer, uso de drogas, radiação e
entre pessoas com características fisiológicas do intestino que são alterados
por medicamentos.
De uma perspectiva mecanicista, a diarreia pode ser causada por um
aumento da carga dentro do intestino, secreção excessiva dos eletrólitos e
água no lúmen intestinal, exsudação de proteínas e líquido da mucosa e
alteração da motilidade intestinal, resultando em trânsito rápido (VITALI et
al., 2006). Assim, a viscosidade do bolo fecal depende basicamente da
absorção de água e da intensidade da propulsão intestinal.
Durante o episódio de diarreia, ocorre redução da absorção ou uma
hipersecreção de água juntamente com um aumento da motilidade intestinal,
o que reduz a solidez das fezes, tal mudança no fluxo de água é basicamente
relacionada com um aumento na secreção de cloreto (Cl-) ou bicarbonato
(HCO3- ) e uma inibição na absorção de íons Na+ e Cl- (Figura 4) (FIELD;
SEMRAD, 1993).
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Figura 8. Ilustração das vias mais comuns que levam à formação da diarreia.

As quatro vias são: A: Absorção prejudicada (causa de diarreia osmótica); B: Secreção
excessiva (levando a diarreia secretora); C: Quebra da barreira intestinal e inflamação
aumentada (implicada na diarreia inflamatória); D: Sistema nervoso entérico
excessivamente ativo (causa presumida de diarreia neurogênica observada na
síndrome do intestino irritável).
Fonte: Adaptado de Cheng, 2016

A secreção de Cl- pelas células das glândulas intestinais desempenha
um papel importante na secreção de água para o lúmen intestinal, enquanto a
absorção de Na+ e potássio (K+) na zona vilositária dos enterócitos é
imprescindível para a absorção de água enteral. Este balanço hídrico e
eletrolítico é regulado pelo SNA e SNE, pelos hormônios gastrointestinas,
como gastrina, colecistocinina (CCK), insulina e serotonina (MUREK;
KOPIC; GEIBEL, 2010). A alteração intraluminal osmótica aumenta os
níveis de secreções e reduz a absorção de fluídos e de carboidratos (FIELD;
SEMRAD, 1993; COTÉ; BUCHMAN, 2006).
Durante os episódios de diarreia, há a depleção de Na+, água e K+,
aumento da debilidade muscular, transtornos no ritmo cardíaco, alteração do
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equilíbrio ácido-básico, acidose metabólica e diminuição da tensão arterial,
taquicardia entre outros (POESEN; MEIJERS; EVENEPOEL, 2013). E não
menos importante, este desequilíbrio eletrolítico pode levar o indivíduo a
quadros de desidratação e se não revertido, à morte (BINDER, 2016).
3.4.1 Etiologia e classificação da diarreia
São diversas as causas da diarreia, incluindo a contaminação por
bactérias, vírus ou parasitas que são transmitidos pela água, alimentos,
utensílios e ausência de saneamento básico; além de medicamentos que
podem alterar estes processos, resultando em mudanças na secreção ou
absorção de fluido pelo epitélio intestinal (UNICEF/WHO, 2009; DUPONT,
2016).
Com base na sua duração, a diarreia pode ser classificada como aguda
com episódios diarreicos leves de durabilidade menor que 14 dias,
geralmente autolimitados e pode ser tratada rapidamente sem sequelas. A
diarreia crônica é o nome dado a qualquer diarreia que perdure por mais de 3
semanas e requer atendimento médico especial (COOPER, 1985; BLUSH;
MATZO, 2010; WENZEL, 2012; DUPONT, 2016).
A causa mais comum para condição diarreica aguda pode ser a infecção
por
microrganismos
enteropatogênicos
ocasionando
infecção
gastrointestinal, tais como: Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Vibrio
cholerae, Giardia intestinalis, Cryptosporidium parvum, Entamoeba
histolytica, Staphylococcus aureus, Cyclospora cayetanensis, Salmonella
typhimurium, entre outras (HARRIS et al., 2012; ADNAN et al., 2014;
KOLENDA et al., 2015, HUWAITAT et al., 2016).
Aproximadamente mais de 400 espécies de bactérias comensais
habitam as superfícies epiteliais da mucosa, e o sistema imunológico
desenvolveu mecanismos defensivos (KOLENDA, et al, 2015). Neste
cenário, a E. coli pertencente à família das Enterobacteriaceae, são aeróbias
e anaeróbias facultativas habitando lúmen intestinal dos seres humanos e de
outros animais de sangue quente (KAPER et al., 2004).
A maioria das estirpes de E. coli vive inofensivamente nos intestinos e
raramente causam doenças em indivíduos saudáveis, porém várias cepas
patogênicas podem causar diarreia ou doenças extraintestinais tanto em
indivíduos saudáveis quanto imunocomprometidos (GOMES et al., 2016). As
cepas de E. coli causadoras da diarreia adquiriram atributos específicos de
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virulência, através da transferência horizontal de genes, possibilitando um
conjunto particular de características que conferem maior capacidade de
adaptação e proliferação permitindo que seja causadora de um amplo espectro
de doenças diarreiogênicas (KAPER et al., 2004).
Um dos mecanismos de virulência adquiridos pela E. coli é através da
sua aderência nas células epiteliais intestinais, causando mudanças no
citoesqueleto dessas células, aumentando o material polimerizado e
reduzindo as microvilosidades intestinais causando a diarreia (KAPER et al.,
2004).
A Salmonella entérica continua sendo um importante patógeno de
origem alimentar em todas as regiões do mundo (HERRERO-FRESNO;
OLSEN, 2018). A Salmonella typhimurium é uma bactéria gram-negativa,
infecta hospedeiros pela via fecal-oral pela absorção de alimentos ou água
contaminados podendo causar diarreia auto limitante que dura de 5 a 7 dias,
acompanhada de inflamação e desproteção da microbiota intestinal
(STECHER et al., 2007; DIARD; HARDT, 2017).
Os idosos e as pessoas com sistema imunológico comprometido (como
transtornos hepáticos e linfoproliferativos ou anemia hemolítica) são os
grupos de maior risco para a S. typhimurium (WHO, 2012). As cepas de
Salmonella se tornam resistentes a vários antibióticos, e estudos sugerem que
mutações em genes bacterianos são importantes no desenvolvimento de
resistência (REDGRAVE et al., 2014; YUAN; GUO, 2017).
O Vibrio cholerae, também conhecido como vibrião colérico, é o agente
causador da cólera. Esta bactéria Gram-negativa foi descoberta em 1883, por
Robert Koch (HARRIS et al., 2012). A cólera é uma doença que causa cerca
de 100.000 mortes todos os anos, apesar da melhoria da qualidade de
saneamento e higiene. Sua maior ocorrência é em países em desenvolvimento
(CLEMENS, et al., 2017).
A contaminação pelo Vibrio cholerae resulta em diarreia denominada
"secretora”, resultando no aumento da secreção de cloreto, diminuição da
absorção de sódio com aumento da permeabilidade da mucosa
(PAWLOWSKI et al., 2009). Mais especificamente, a enterotoxina produzida
pelo Vibrio cholerae, ou toxina colérica, se liga ao receptor epitelial GM1
para ativar a adenilato ciclase (AC) é uma enzima amplificadora, que
transforma ATP (adenosina trifosfato) em AMPc (adenosina monofosfato
cíclico). A produção contínua de AMPc ativa os canais de cloro, resultando
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em secreção de água e eletrólitos que resulta em diarreia aquosa volumosa
(PAWLOWSKI et al., 2009) (Figura 9).
Figura 9. Mecanismo da enterotoxina termoestável aumentando os níveis
intracelulares de AMPc através da ativação da adenilato ciclase.

Fonte: Adaptado de Li e Naren, 2010.

A gastroenterite aguda é uma das doenças mais comuns em humanos,
acometendo cerca de um bilhão de pessoas, entre crianças e adultos e
anualmente resultando na morte de quatro a seis milhões de indivíduos
(MAGALHÃES et al., 2007; MORILLO; TIMENETSKY, 2011).
Os vírus pertencentes a quatro diferentes famílias: Reoviridae
(rotavírus), Caliciviridae (norovírus e sapovírus), Astroviridae (astrovírus) e
Adenoviridae (adenovírus), são causadores de gastroenterite infantil, sendo
um grande problema de saúde com morbidade significativa e consequências
econômicas (MAGALHÃES et al., 2007; BENNETT; GUNSON, 2017).
Os vírus que mais causam diarreia são os Rotavírus (50% dos casos)
com maior incidência no verão e os Adenovírus (30% dos casos)
manifestando-se principalmente no inverno. Ambos são declarados como os
fatores mais frequentes de consultas médicas para tratar gastroenterite com
diarreia severa em crianças (CELIK et al., 2015).
Em dois novos estudos reportados por Celik et al. (2015), os adenovírus
entéricos foram relatados como o segundo quadro agudo de gastroenterite,
sendo responsáveis 5% -15% dos casos em recém-nascidos e crianças no
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período pré-escolar contaminadas por via feto-oral através de superfícies e
alimentos contaminados.
Outros agentes etiológicos para a gastroenterite são os Sapovírus,
Adenovírus e Astrovírus, os quais têm sido relatados como uma das
principais causas de gastroenterite na população, causando de 4-10% dos
casos, acometendo em todas as faixas etárias, mas principalmente em
crianças com menos de dois anos de idade (BENNETT; GUNSON, 2017).
Os Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus)
são um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas
agudas e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças
menores de cinco anos no mundo, principalmente nos países em
desenvolvimento (CRAWFORD et al., 2017).
Dez tipos de Rotavírus foram descritos e classificados de A a J, sendo
que o tipo A causa 90% das infecções observadas em bebês e crianças, porém,
uma única infecção viral fortalece a imunocompetência de um indivíduo e
diminui a chance de futuras infecções (NAN, et al., 2014; CRAWFORD et
al., 2017). Este agente é transmitido por via fecal-oral, pelo contato direto
entre as pessoas, por utensílios, brinquedos, água e alimentos contaminados.
A diarreia crônica ultrapassa o período de 14 dias, e é mais frequente
nos países desenvolvidos e de causas não infecciosas, e pelas características
das fezes manifesta o perfil osmótico, secretor, esteatorreico, inflamatório e
motor (RAMAN, 2017).
A diarreia induzida por quimioterápicos é causada por uma variedade
de regimes de quimioterapia, como fluoropirimidinas, topotecanos, análogos
da platina, inibidores do folato, taxanos, anticorpos monoclonais e agentes
hormonais, administrados em diferentes graus e tempos, sendo que entre 20
e 40% de todos os pacientes submetidos ao tratamento sofrerão diversos
efeitos colaterais (GIBSON; STRINGER, 2009). Esta condição pode derivar
em uma inflamação na mucosa, conhecida como mucosite, procedendo em
uma variedade de sintomas do trato gastrointestinal como diarreia severa, dor
abdominal, sangramento, fadiga, desnutrição, desidratação, desequilíbrio
eletrolítico e infecções, com complicações potencialmente fatais
(TOUCHEFEU, et al., 2014; ZHANG; GUO, 2016). Estes efeitos promovem
a alteração do metabolismo e atividade da microbiota, danos na cripta
colônica, prejudicando a absorção de água cólon, alterando a motilidade
intestinal e causando diarreia severa acompanhada de muco e sangue
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(GIBSON; STRINGER, 2009; TOUCHEFEU, et al., 2014; ANDREYEV, et
al., 2014).
Além dos quimioterápicos antineoplásicos, a administração de
antibióticos está associada ao desenvolvimento de diarreia em pacientes,
sendo que os efeitos destes medicamentos no intestino ocasionam uma
disfunção no trato gastrointestinal, reduzindo as concentrações de anaeróbios
fecais, diminuindo assim a digestão e absorção de carboidratos, levando a
uma diarreia osmótica e favorecendo crescimento de micro-organismos
patogênicos (BARTLETT, 2002; NELSON; SUDA; EVANS, 2017).
Segundo Bartlett, (2002), o percentual de diarreia em pacientes que
utilizaram ampicilina é de 5 a 10%, amoxilina –clavulanato de 10 a 25%, os
tratados com cefixima em 15 a 20%, e 2 a 5 % daqueles que são tratados com
outras cefalosporinas, fluoroquinolonas, azitromicina, claritromicina,
eritromicina e tetraciclina (BARTLETT, 2002).
Além das etiologias citadas, quadros de diarreia crônica são comuns na
Doença de Crohn (DC) e colite ulcerativa (CU), as quais são um grupo de
doenças inflamatórias intestinais desencadeadas pela desintegridade
funcional das células intestinais e do sistema imunológico, caracterizadas por
um processo inflamatório crônico (EOM et al., 2018).
3.4.2 Tratamento da Diarreia
A terapia de reidratação oral (TRO) consiste na administração de
soluções apropriadas por via oral para evitar ou corrigir a desidratação
produzida pela diarreia. A TRO é um método com boa relação de custo e
efetividade para o manejo da gastroenterite aguda, e reduz a necessidade de
internação tanto nos países desenvolvidos como nos países em
desenvolvimento (OMS, 2012).
Farmacologicamente, o cloridrato de loperamida está indicado no
tratamento sintomático de diarreia aguda inespecífica, sem caráter infeccioso;
para o tratamento de diarreias crônicas espoliativas, associadas a doenças
inflamatórias como DC e retocolite ulcerativa e em ileostomias e colostomias
com excessiva perda de água e eletrólitos (HUGHES et al., 1995; WU &
JUURLINK, 2017).
A loperamida é agonista de receptores opióides no plexo mioentérico,
possuindo propriedades anti-secretoras e diminuindo o tempo de trânsito
intestinal através da estimulação da pressão esfincteriana e de continência
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fecal aumentando o contato da mucosa, permitindo uma absorção mais
completa eletrólitos e água, reduzindo o peso das fezes, a frequência de
evacuações (RUPPIN, 1987; WU & JUURLINK, 2017).
No Brasil, de 1985 a 2016, foram publicados 54 relatos de caso de
intoxicação por loperamida, com 21 casos entre 1985 e 2013 e 33 casos entre
2014 e 2016. Além disso, 179 casos de uso indevido de loperamida foram
registrados entre 2008 e 2016 nos Estados Unidos (MILLER et al., 2017). Os
dados de Wu e Juurlink (2017) demonstram que o uso abusivo e indevido da
loperamida, resulta em toxicidade, por ser predominantemente metabolizada
pelas células intestinais e hepáticas, resultando em efeitos colaterais como
disritmias ventriculares, especialmente em pacientes com história de uso de
opioides.
Embora a utilidade de um medicamento anti-motilidade, como a
loperamida, para diminuir a diarreia nas primeiras 24 horas da doença, tem
sido historicamente compensada pela preocupação de que poderia piorar uma
doença causada por patógenos como bactérias, vírus ou protozoários
(TAYLOR; HAMER; SHLIM, 2017).
Os probióticos são descritos como micro-organismos vivos não
patogênicos que, ao serem administrados em quantidades adequadas,
oferecem vantagens para a saúde do hospedeiro, manteando a homeostase do
trato gastrointestinal por interação direta com células imunes, sendo uma
alternativa para prevenir a diarreia associada ao uso de antibióticos
(SAROWSKA et al., 2013; JOHNSTON; GOLDENBERG; PARKIN, 2016).
Podem ser apresentados sob a forma de alimentos, suplementos,
medicamentos, alimentos médicos, dispositivos médicos ou cosméticos
(WILKINS; SEQUOIA, 2017; MANTEGAZZA et al., 2018).
No tratamento da diarreia, os probióticos diminuem a permeabilidade
intestinal, protegendo contra invasores patogênicos e auxiliam no
reestabelecimento da microbiota intestinal (WILKINS; SEQUOIA, 2017).
Vale lembrar que estes micro-organismos devem ter a capacidade de
sobreviver à passagem pelo trato digestivo e de se proliferarem no intestino
(MANTEGAZZA et al., 2018).
Embora os dados sejam preocupantes, o tratamento para diarreia ainda
permanece incerto e ineficiente e o conhecimento da medicina popular pode
ser um fecundo campo nas pesquisas direcionadas para o enriquecimento
deste arsenal terapêutico (WENZEL, 2012; HEBRERT, 2014).
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3.5 Pesquisa com plantas medicinais
As plantas medicinais têm sido usadas como terapia tradicional em
inúmeras doenças. Aproximadamente 50% dos medicamentos alopáticos
modernos são provenientes de produtos naturais ou derivados (ADNAN et
al., 2014). No entanto, no Brasil, estima-se que apenas de 5-10 % das plantas
existentes, foram ou ainda estão sendo pesquisadas cientificamente com o
intuito de comprovar sua eficácia à prevenção ou no tratamento de doenças
(CECHINEL-FILHO, 2015).
O valor da biodiversidade se estende além da variedade da fauna e flora,
em um abrangente conjunto de informações biogeoquímicas disponíveis nos
recursos naturais, compreendendo em uma fonte de moléculas e produtos
benéficos para a saúde (CRAGG; GROTHAUS; NEWMAN,
2014;BARBOSA et al., 2016).
Apesar do potencial terapêutico, é comprovado que o emprego de
plantas para finalidades medicinais sem a devida comprovação científica,
abre lacunas sobre sua segurança e eficácia (ZENI et al., 2016). Desta forma,
o governo federal aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos em 2006, com o objetivo de garantir o acesso seguro e racional
destes produtos pela população brasileira e promover melhorias na qualidade
de vida (BRASIL, 2009).
As plantas nativas da flora brasileira são utilizadas com pouca ou
nenhuma comprovação científica e são empregadas para fins medicinais
(VEIGA et al., 2005). A investigação para melhor compreender os
mecanismos moleculares, composição e compostos bioativos presentes nas
plantas, é fundamental para o desenvolvimento de medicamentos oriundos da
flora medicinal e conhecimento de novos fitoconstituintes para o
desenvolvimento de novos fármacos (APAYA et al., 2016; VALLI, 2013)
A etnofarmacologia tem sido usada como uma excelente alternativa ao
tratamento de inúmeras doenças humanas há milhares de anos. As doenças
diarreicas continuam a ser uma das principais causas de morbilidade e
mortalidade em todo o mundo e existe um interesse renovado na descoberta
de novos compostos que possam ser utilizados para combater estas doenças
(PALOMBO, 2006).
Desta forma, as plantas medicinais ainda são muito utilizadas como
recurso ao tratamento da diarreia devido à presença de muitos
fitoconstituintes como os taninos, alcaloides, flavonoides e terpenóides que
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são responsáveis pela atividade (SISAY et al., 2017). Ademais, além de
indicação antidiarreica, as espécies de Myrtaceae também são usadas na
medicina popular para tratar várias outras patologias, especialmente
distúrbios gastrointestinais, doenças hemorrágicas e infecciosas (CRUZ;
KAPLAN, 2004).
3.5.1. Potencial antidiarreico da família Myrtaceae
A família Myrtaceae é uma das mais ricas em diversidade taxônomica
e está representada por 36 espécies. Dentre estas, 31 são encontradas no
Brasil (SOBRAL et al., 2012). Além disso, espécies integrantes da família
Myrtaceae são empregadas na medicina popular para o tratamento de doenças
gastrointestinais, contra agentes infecciosos e hemorragias, provavelmente
devido às propriedades adstringentes encontradas em várias partes das
plantas (MOREIRA, et al 2011).
Os estudos das propriedades dos extratos foliares de Psidium guajava
Linn. (Goiabeira), representante da família Myrtaceae, descrevem o uso deste
recurso vegetal no tratamento de doenças gastrointestinais (LOZOYA et al.,
2002). De fato, Ojewole e Chiwororo (2008) demonstraram que o extrato
aquoso de P. guajava diminuiu significativamente o movimento propulsivo
intestinal normal e o trânsito em roedores.
Similarmente, Vinholes e colaboradores (2018) contribuíram para a
validação do uso etnofarmacológico e investigaram as propriedades
fitoquímicas do extrato das folhas e raízes de Yzygium cordatum, uma
Myrtaceae com atividades biológicas úteis no tratamento de infecções
bacterianas ou fúngicas, diarreia e diabetes, além das atividades
anticolinesterásica,
anti-inflamatória,
antileishmania,
antioxidante,
antiplasmodial e anti-proteus.
Outro integrante desta família é a Myrcia ovata Cambess, na qual o óleo
essencial das folhas é comumente utilizado no Brasil para o tratamento de
doenças gástricas e pela atividade antimicrobiana (CANDIDO et al., 2010).
Brandeli e colaboradores (2009) determinaram a suscetibilidade in vitro
do protozoário de G. lamblia, um importante agente etiológico de diarreia,
aos extratos aquosos das cascas de Eugenia uniflora L. e de Psidium guajava
L revelando significativa atividade antiparasitária para ambas Myrtaceae.
Ainda em relação ao gênero Eugênia, a decocção das pontas dos ramos
folhosos da espécie de E. axillaris promoveu efeito antidiarreico em roedores
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(SCHMIDT et al., 2006). Em adição, Magina et al. (2012) averiguaram as
atividades anti-reumática, anti-inflamatória, diurética e antidiarreica das
infusões das folhas, frutas e da casca da espécie de E. brasiliensis Lam.
Os relatos do uso medicinal das infusões das folhas e frutos de Eugenia
uniflora L. justificaram a avaliação do extrato na eficácia antidisentérica e
antidiarreica (DE SOUZA et al., 2018).
Além do gênero Eugenia, o gênero neotropical Campomanesia, ambos
da família Myrtaceae, descreve espécies comumente utilizadas na terapêutica
popular no tratamento de desordens gastrointestinais (MADALOSSO, et al.,
2012). Este gênero é composto por espécies de arbustos ou árvores, com
folhas com nervura marginal não evidente, já os frutos campomanesioídeos
são globosos ou ovalados, com cálice persistente e sementes. É encontrado
do norte da Argentina, até Trinidad, e da costa do Brasil até os Andes, Peru,
Equador e Colômbia (LOURENÇO; BARBOSA, 2012).
A espécie Campomanesia adamantium, muito utilizada na medicina
popular ao tratamento de quadros febris, diarreia, hipercolesterolemia e
reumatismo, foi descrita por Lescano e colaboradores (2016) como
antidiarreica, anti-inflamatória e citotóxica. Adicionalmente, o extrato
hidroálcoolico dos frutos da Campomanesia xanthocarpa reduziu a
motilidade intestinal de roedores e apresentou atividade antimicrobiana,
contribuindo para a hipótese de que o gênero Campomanesia agrupa espécies
úteis no tratamento de diarreias infecciosas (SOUZA-MOREIRA, et al.,
2012).
Em relação à Campomanesia reitziana, pesquisadores do Núcleo de
Investigações Químicas e Farmacêuticas (NIQFAR) da UNIVALI tem se
empenhado para evidenciar seu potencial farmacológico. Neste contexto,
atividades antinoceptivas, anti-inflamatórias descritas por Nesello et al.
(2016) e Kim e colaboradores (2010) e gastroprotetoras, têm sido reportadas
pré-clínicamente (DE OLIVEIRA CABRAL et al., 2017).
3.5.2 Campomanesia reitzina
A Campomanesia reitziana, (Figura 10), popularmente conhecida como
guabiroba-de-reitz, guabiroba, guavira, gabiroba-de-folha-crespa, ou
gabiroba, é uma espécie nativa e endêmica do Brasil, encontrada na Mata
Atlântica, e também nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina
(SOBRAL et al., 2012; SOBRAL et al. 2019). Tem como característica

57
espécies de arbustos ou árvores, com folhas com nervura marginal não
evidente. Os frutos campomanesioídeos, são globosos ou ovados, com cálice
persistente e sementes. É encontrado do norte da Argentina, até Trinidad, e
da costa do Brasil até os Andes, Peru, Equador e Colômbia (LOURENÇO;
BARBOSA, 2012).
Figura 10. Imagem das partes aéreas (A) e folhas (B) de C. reitziana

Fonte: Canto, 2018 (Painel A); o autor (Painel B).

Na medicina popular todas as partes da planta possuem alguma
indicação, sendo empregadas como gastroprotetores, adstringentes,
antidiarreico e antidesentérico (LANDRUM, 1986; CARDOSO et al., 2010;
MARTELLO et al., 2016). Apesar disso, somente dois estudos pré-clínicos
desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa investigaram e descreveram
interessantes atividades farmacológicas para preparações obtidas de C.
reitiziana. Assim, o extrato metánolico dos frutos de C. reitziana exibem
efeitos antinociceptivos em camundongos e a chalcona dimetil-cardamonina
foi descrita como um importante metabolito secundário nas ações
farmacológicas indicadas (NESELLO et al., 2016).
Mais recentemente, foi investigado o efeito antiúlcera desta espécie
através do modelo de indução de úlcera gástrica por etanol. Neste estudo, o
potencial gastroprotetor do extrato metanólico dos frutos de C. reitziana e do
composto isolado dimetil-cardamonina também foram confirmados (DE
OLIVEIRA CABRAL et al., 2017).
Além disso, a planta também é usada na medicina popular através de
uma infusão da casca dos frutos para tratar catarros, reumatismo diarreia e
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disenteria (Rosário-Neto et al., 2012), porém os registros na literatura são
escassos sobre as comprovações das atividades biológicas da espécie de
Campomanesia reitziana.
Como mencionado, o gênero Campomanesia possui propriedades
biológicas muito interessantes na área farmacológica (LOURENÇO;
BARBOSA, 2012; SOUZA-MOREIRA, et al., 2012; NESELLO et al., 2016;
DE OLIVEIRA CABRAL et al., 2017). Estudos demonstraram que a C.
adamantium e C. xanthocarpa foram eficazes no tratamento de doenças
diarreicas (SOUZA-MOREIRA, et al., 2012; NESELLO et al., 2016).
Nesse contexto, a planta brasileira C. reitziana, é um proemitente alvo
medicinal com indicação popular para o tratamento da diarreia (Cardoso et
al., 2009; Veiga et al., 2005) e, por conseguinte foi alvo de estudo desta
dissertação.
3.5.3 Aspectos fitoquímicos do gênero Campomanesia
Muitos fitoconstituintes fenólicos como diferentes flavonas e chalconas,
ou ainda mais especificamente quercetina, miricetina, miricitrina, ácido
gálico, ácido elágico, taninos condensados são encontrados em folhas de
Campomanesias (CARDOSO et al., 2009; KATAOKA; CARDOSO, 2013).
De fato, estudos químicos com as folhas relataram a presença de quercetina,
miricitrina e rutina em C. xanthocarpa, o que pode estar relacionado ao efeito
antibacteriano e/ou anti-inflamatório do extrato das folhas desta espécie
(GUERREIRO et al., 2010).
Para mais, a determinação de compostos fenólicos e avaliação da
capacidade antioxidante das folhas de C. adamantium foi realizada por
Coutinho e colaboradores (2008), os quais descreveram a presença de cinco
flavonoides e três chalconas, reforçando o potencial antioxidante desta
espécie (COUTINHO et al., 2008). Ainda, em relação a C. adamantium,
Lescano et al. (2016), também identificaram altos teores de compostos
fenólicos em extratos da casca desta espécie e sugeriram que tais compostos
podem proteger o ambiente intestinal contra o estresse oxidativo na
hipersecreção intestinal que ocorre na diarreia.
Em relação aos frutos, a presença de saponina e tanino foi confirmada
por cromatografia em camada delgada do extrato de frutas de Campomanesia
xanthocarpa. (MARKMAN, 2002; MARKMAN et al., 2004. Além disso, a
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chalcona dimetil-cardamonina tem sido encontrada nos frutos de C. reitziana
(NESELLO et al., 2016).
Em paralelo, já foram descritos a presença de taninos, óleos essenciais,
triterpenoides, ácido catecólico, ácido guaicólico, ácido elágico, ácido
maslínico, ácido elágico, β-citosterol em preparações de C. reitziana
(GRANDI et al., 2014).
Entre os flavonoides encontrados em preparações de Campomanesia
está a miricitrina, um flavonoide polifenólico com propriedades
antioxidantes, anti-inflamatória e com atividade inibitória sobre a produção
de óxido nítrico (NO), fator de necrose tumoral (TNF) e no aumento de
estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias (PARK et al. 2008;
SHIMOSAKI et al., 2011). Ademais, Ferreita et al. (2013) descreveram que
este flavonoide desempenha um papel crucial na atividade antinociceptiva
demonstrada pelo extrato aquoso de C. adamantium.
Em virtude dos fatos mencionados, é possível que a espécie C. reitziana
possa apresentar possível potencial antidiarreico.
3.6 Modelos experimentais para indução de diarreia
Estudos sobre a medicina popular vêm merecendo atenção cada vez
maior devido ao contingente de informações e esclarecimentos que vem
sendo oferecido à Ciência, em especial no campo da etnofarmacologia
(ELISABETSKY, 2002). Assim, diferentes modelos experimentais têm sido
úteis na validação de produtos naturais com atividade antidiarreica.
O óleo de rícino, de origem vegetal contém altas quantidades (90%) de
um ácido graxo monoinsaturado hidroxilado chamado ácido ricinoleico e
através da administração oral, o óleo estimula o acúmulo de água e eletrólitos
no lúmen do cólon, incrementa a motilidade intestinal desencadeando um
efeito laxante mediado pelo ácido ricinoleico (TUNARU et al., 2012). A
molécula do ácido ricinoléico ativa determinados tipos de receptores, como
os receptores acoplados da proteína-G e receptores de prostaglandina E2,
ativando a contração do músculo liso intestinal e desencadeando efeito
laxante (TUNARU, et al., 2012; GOSWAMI, et al., 2013).
Sendo assim, o óleo de rícino é muito utilizado como método de indução
de diarreia em animais, fornecendo parâmetros de porcentuais de produção
fecal e inibição diarreica (% de inibição da defecação), as quais são
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calculadas usando fórmulas específicas para o modelo (AWOUTERS et al.,
1978).
O método de enteropooling induzido com óleo de rícino foi descrito em
1989 por Robert et al. e é usado para determinar o efeito do tratamento no
acúmulo do fluido intraluminal, possibilitando mensurar o comprimento do
intestino, do piloro ao ceco, o peso e volume do conteúdo intestinal. A
porcentagem de redução de secreção e o peso do conteúdo intestinal são
determinados utilizando fórmulas específicas para o método.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Coleta do material vegetal
Os estudos fitoquímicos indicados foram realizados pela doutoranda
Camile Cecconi Cechinel Zanchett, com a supervisão do Prof. Dr. Valdir
Cechinel Filho (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas). A
coleta das folhas frescas de Campomanesia reitiziana D. Legrand foi
realizada no município de Itajaí, no bairro Ressacada (latitude: -26,929049;
longitude: -48,674216), em agosto de 2017. A espécie C. reitiziana D.
Legrand foi identificada pelo Dr. Oscar B. Iza (Departamento de Botânica da
Universidade de Vale do Itajaí). Um comprovante de amostra foi depositado
no Herbário Barbosa Rodrigues em Itajaí, Santa Catarina, sob número de
exsicata 56931.
4.2 Preparações dos extratos e obtenção das frações
As folhas frescas (340g) foram picadas com tesoura e submetidas à a
um processo de maceração estática com etanol: água (70:30 v/v), a frio, por
um período de dez dias. Após, o solvente foi removido por destilação em
evaporador rotatório sobre pressão reduzida e temperatura de 45 ° C.,
obtendo-se o respectivo extrato hidroalcoolico das folhas de Campomanesia
reitziana (EHCR) de 19,58 g (5,7%). Este extrato foi submetido a um
particionamento líquido-líquido, utilizando os seguintes solventes de
polaridade crescente: diclorometano (CH2Cl2) e acetato de etila (C4H8O2),
conforme metodologia descrita (MALHEIROS et al., 2010). As frações de
diclorometano (FDCM) e acetato de etila (FAE) renderam 3,5 g (17,62%) e
3g (15,32 %), respectivamente.
Para a obtenção do extrato aquoso por decocção das folhas de C.
reitziana (EADCR), 30 g de folhas foram secas por 15 dias. Em um becker
foi adicionado 5 gramas de material vegetal com 50 mL de água e submetido
a um processo de aquecimento a 100º C (ebulição) durante 10 minutos. Uma
parte do decocto (EADCR) foi destinado para secagem em estufa a 50 ºC
durante 3 dias, obtendo-se o respectivo resíduo seco do extrato aquoso obtido
por decocção (RS-EADCR) com rendimento de 6,85 g ± 1,07 mg/mL.O
fluxograma da obtenção dos extratos e frações pode ser observado na figura
11.
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Figura 11. Fluxograma da obtenção dos extratos e frações das folhas de C.
reitziana.

4.3 Fenóis Totais
Os teores de fenóis totais foram avaliados de acordo com a metodologia
descrita por Arnous, Makris e Kefalas (2001). Os tratamentos testes (EHCR,
FAE, FDCM, RS-EADCR) foram solubilizados em água e formando as
concentrações de 50-100-150 e 200 µg/mL. Após, foi adicionado em cada
amostra, 2,5 mL do reagente Folin-Ciocalteu e 2 mL da solução saturada de
carbonato de sódio a 7,5%, exceto na amostra branco que ficou com apenas
o tratamento e água. Os falcons foram colocados em repouso durante 15 min.
a uma temperatura de 37°C. As amostras foram plaqueadas em duplicata e
lida na absorbância sob um comprimento de onda de 765 nm. A concentração
total de polifenol foi calculada a partir de uma curva de calibração, utilizando
o ácido tânico como padrão em intervalo de (10 - 1000 μg/ml). Os resultados
foram expressos como equivalentes de ácido tânico (EAT) em μg ou mg/g de
extrato.
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4.4 Determinação do teor de flavonoides totais
Os flavonoides foram estimados de acordo com o método descrito por
Falleh et al. (2012). As preparações das folhas de C. reitizana; (RS-EADCR,
EHCR, FAE e FDCM foram solubilizadas em 5 mL de água destilada, em
uma concentração de 400 µg/mL. As soluções foram submetidas aos testes
nas concentrações de 50, 100, 150 e 200 µg/mL. Foi adicionado em cada
solução 500 µl de Cloreto de alumínio (AlCl3) a 2% em metanol e aguardado
ao tempo de 5 minutos. Após esse período, 200 µl das amostras foram
adicionadas em placas de 96 poços e absorbância foi determinada a 425 nm.
4.5 Análise em Cromatografia líquida de alta eficiência – CLAE
A amostra do extrato hidroalcoolico de C. reitziana foi diluída em
metanol a 1 mg/mL. A avaliação dos perfis do extrato foi realizada por
cromatógrafo líquido de alta eficiência (Shimadzu) sistema cromatográfico
equipado com bomba binária (Shimadzu, LC-20AT). As amostras foram
injetadas através de injetor automático (SIL-20AHT) em fluxo de 1,0
mL/min, utilizando coluna analítica de fase reversa C8 de 5 µm, 4,6 x 250mm
e um forno de colunas a 30°C. A fase móvel escolhida foi composta de água
ultrapura acidificada com ácido fórmico pH 3,5 (A) e acetonitrila (B) na
seguinte concentração em função do tempo de corrida: inicialmente 90% (A)
e 10% (B) após 10 minutos 80% (A) e 20% (B), em 17 minutos 70 % (A) e
30% (B), em 24 minutos 60% (A) e 40% (B), com 29 minutos o gradiente
retornou ao estágio inicial e foi mantido por 6 minutos antes da próxima
injeção. Os dados foram processados utilizando software Class VP (versão
5.33) e o comprimento de onda de detecção foi de 355 nm. Todas as amostras
foram filtradas, previamente à injeção, em membrana de celulose regenerada
de 0,45 µm. As análises de Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
foram realizadas pela técnica da Central de Análises do Curso de Farmácia
da UNIVALI, Drª. Clarissa de Medeiros Amorim Krueger.
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4.6 Linearidade e determinação dos limites de detecção e quantificação
da miricitrina
Após realização do screening farmacológico, a fração com melhor perfil
fitoquímico foi submetida a procedimentos cromatográficos usuais, como
cromatografia em coluna (CC) e cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE), usando o padrão de miricitrina. Para a quantificação da miricitrina
nos extratos foi realizada uma análise de linearidade utilizando a miricitrina
isolada (Cechinel-Zanchett, 2017), afim de avaliar a linearidade do método
desenvolvido. Para avaliação da linearidade do método, uma solução estoque
foi preparada em balão de 50 mL e diluída com metanol para a miricitrina na
concentração de 500,0 μg/mL. Esta solução foi então diluída com o mesmo
solvente conforme a tabela 1, de modo a obter soluções padrões na faixa de
concentração de 50 a 400 μg/mL de miricitrina. Gráficos de concentração
versus área foram construídos e os respectivos coeficientes de correlação (r 2)
e equações da reta foram obtidos pelo método dos mínimos quadrados. As
análises foram realizadas em triplicata. Os critérios de aceitação foram: r2≥
0,99, inclinação e y-intercepto com desvio padrão relativo (DPR) ≤ 20%
(BRASIL, 2003).
Tabela 1. Volumes da solução padrão a 1 mg/mL de miricitrina para obter as
concentrações de 50-400 μg/mL, utilizando o metanol como solvente.
Padrão/nível* Sol. Estoque
Solvente-metanol
Conc. Miricitrina
(µL)
(µL)
(µg/mL)
1
100
900
50,00
2
400
600
100,00
3
500
500
250,00
4
700
300
350,00
5
800
200
400,00
*triplicata, injetado em duplicata
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4.6.1 Limite de quantificação (LQ) e detecção (LD)
Estes valores foram calculados a partir do desvio padrão da resposta (σ)
e coeficiente angular (s), estes valores foram obtidos através da equação da
reta no ensaio de linearidade, através das equações 1 e 2:

LQ 

10
s

LD 
Equação 1

3,3
s

Equação 2

4.7 Determinação da atividade sequestradora livre do radical estável 2,2difenil-1-picril-hidrazil (DPPH)
O método DPPH é baseado na captura do radical DPPH (2,2-difenil-1picril-hidrazil) por antioxidantes. Foi realizado a diluição das amostras testes
(EHCR, FAE e FDCM), nas concentrações de 1 mg/mL, e posteriormente
obtendo as diluições nas concentrações de 1, 10, 100 e 1000 µg/ml. O
EADCR foi testado nas concentrações de 10-3, 10-2, 10-1, 1 e 10%. Foi
preparada uma solução metanólica (25 mL) com 1 mg de DPPH (0,05 nM).
O ácido ascórbico (50 µg/mL, foi utilizado como controle positivo). A
determinação da capacidade antioxidante foi realizada em microplacas de 96
poços e em cada cavidade foram adicionados 750 µL de cada amostra com
250 µL de DPPH. As amostras ficaram em ambiente protegido da luz no
período de 5 min. O teste foi feito em duplicata e a leitura da absorbância em
520 nm.
4.8 Ensaios Celulares-Cultivo celular
Células epiteliais intestinais (IEC-6) foram cultivadas em meio de
Eagle´s modificado por Dulbecco´s (DMEM) (Vitrocell Embriolife, Brasil),
suplementado com 10% de soro bovino fetal (Vitrocell Embriolife, Brasil) e
0,1% de penicilina –estreptomicina (Gibco). As células foram cultivadas em
37° C em 5% de CO2 até atingirem a confluência para realizar os ensaios.
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4.8.1 Ensaio de viabilidade celular (MTT)
O ensaio de MTT (brometo de dimetiltiazol difeniltetrazólio) foi
realizado de acordo da Silva et al. (2015). Para verificar a viabilidade celular,
as IEC-6 foram semeadas em uma placa de 96 poços na densidade de 5 × 10 4
células/poço. Após 16 h, as células foram incubadas com os seguintes
tratamentos: Basal (DMEM mais DMSO a 0,1%), DMSO (10%) ou EHCR /
FAE / FDCM e EADCR (1, 10 ou 100 μg /mL). Após 21 h, 10 μL de brometo
de 3- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazólio (MTT 5mg/mL) foram
adicionados em cada poço, e 3 h depois 250 μL do sobrenadante foi removido
e substituído por 100 μL de DMSO. Cada solução foi homogeneizada e a
absorbância foi medida a 570 nm. A porcentagem de viabilidade celular foi
determinada considerando os meios do grupo basal como 100%. Em outro
momento, foi realizado o ensaio de reação do MTT com as preparações das
folhas de C. reitziana sem exposição das células IEC-6. Nos poços foram
adicionados como veículo (meio de cultura com 0,1% de DMSO, EHCR, 10100 μg/mL e FAE, 10-100 μg/mL), após a incubação por 24 horas o ensaio
MTT foi realizado e a absorbância lida em 570 nm.
4.8.2 Ensaio de quantificação dos níveis de nitrito
As células IEC-6 foram plaqueadas aos poços e os tratamentos foram
adicionados formando os grupos: Basal (DMEM mais DMSO a 0,1%),
DMSO (10%) ou EHCR, FAE, na concentração de 100 μg /mL e incubado
na presença ou ausência de LPS (10 μg/mL) por um período de 24 horas.
Após, as células foram lavadas com PBS e separadas com tripsina e a
suspensão de células obtidas foi centrifugada em 5 min. a 5.000 RPM sob 4°
C, posteriormente o sobrenadante foi eliminado e 100 µL de tampão de lise
foram adicionados ao sedimento. Após 30 minutos no gelo, as amostras
foram centrifugadas por 30 minutos a 13.000 RPM sob 4 ° C e o sobrenadante
usado para medir os níveis de nitrito através da reação de Griess (Tsikas,
2007). Basicamente, o sobrenadante foi desproteinizado com sulfato de zinco
e água em banho de gelo por 1 h. Após a centrifugação, 100 µl foram
incubados com 500 µl de reagente de Griess (HCl a 0,5 M, sulfanilamida a
2% e N-1-naftaliletilenodiamida a 0,2%) durante 24 h. A absorbância foi
medida em placas de 96 poços a 570 nm usando um espectrofotômetro. As
concentrações de nitrito foram calculadas usando uma curva padrão
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localizada na faixa de 0 - 100 µM de nitrito de sódio (NaNO2). Os
experimentos foram replicados três vezes em quadruplicata.
4.9 Animais
Para os ensaios biológicos foram utilizados camundongos fêmeas Swiss
pesando entre 20 a 30g, com idade de 3 meses, e ratos Wistar pesando entre
150 e 200 g, ambos provenientes do Biotério Central da Universidade do Vale
do Itajaí. O número de animais utilizados por grupo de tratamento nas
metodologias descritas abaixo foi de seis (n=6) e distribuídos de forma
aleatória. Os animais foram mantidos em caixas de polipropileno, em salas
com controle de temperatura (22-25ºC), e ciclos controlados de claro/escuro
de 12 horas cada, tendo ração e água ad libitum. Aproximadamente, oito
horas que antecedem os experimentos, os animais foram mantidos em jejum
e uma grade adicionada para inibir a coprofagia tendo a água à vontade. A
administração de drogas deu-se por via oral (v.o) e intraperitoneal (i.p) e
subcutânea (s.c) de acordo com cada experimento descrito abaixo.
Transcorridos 20 minutos após os experimentos, todos os animais foram
eutanasiados por deslocamento cervival. Quanto às questões éticas, o projeto
foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética para o uso de Animais da
Universidade do Vale do Itajaí com o número de parecer 032/17p.
Grupos experimentais:
• Grupo Naive (N): formado por animais que não receberam
tratamento.
• Grupo Veículo (Vei): formado por animais tratados oralmente
com veículo (10 ml/kg - água) representando o grupo sem tratamento ou
controle negativo.
• Grupo Positivo (Lop): formado por animais tratados com 4
mg/kg/ de Cloridrato de Loperamida diluído em água, tratados oralmente
com o fármaco clinicamente utilizado para o tratamento de diarreia. Grupo
denominado controle positivo.
• Grupo Extrato hidroalcoólico de C. Reitziana (EHCR): formado
por animais tratados com 100, 300 ou 1000 mg/kg (EHCR) diluídos em água
e que receberam oralmente o extrato em teste.
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• Grupo Frações (Fração Acetato de Etila- FAE) (Fração
Diclorometano- FDCM) provenientes do extrato de C. Reitziana (EHCR).
Ambas frações foram solubilizadas em água. Os tratamentos foram
administrados nas doses 100, 300 ou 1000 mg/kg, os animais receberam
oralmente as frações em teste.
•
Grupo Extrato Aquoso por Decocção das folhas de C.
reitziana (EADCR): Elaborado em água com aquecimento durante 15 min.
O tratamento foi administrados nas doses 10 mL/kg na concentração de 10%
(p.v), os animais receberam o EADCR em teste por via oral.
•
Grupo Resíduo Seco do Extrato Aquoso obtido por
Decocção das folhas de C. reitziana (RS-EADCR), proveniente da secagem
do EADCR. A concentração utilizada foi de 30-300 µg/mL para o estudo da
reatividade em jejuno isolado de rato e 0,1% para os ensaios antibacterianos.
4.9.1 Avaliação do trânsito intestinal
Em um primeiro experimento, o trânsito intestinal dos animais foi
avaliado como descrito por da Silva et al. (2016). Os camundongos foram
divididos randomicamente em cinco grupos (n=6). O grupo controle negativo
recebeu água destilada (10 mL/kg) e o grupo controle positivo recebeu
loperamida (4 mg/kg). Enquanto os outros grupos foram tratados oralmente
com o EHCR em diferentes doses (100, 300 e 1000 mg/kg). Após 30 minutos
receberam 0,2 ml de vermelho de fenol (0,2% vermelho de fenol em 1,5% de
carboximetilcelulose). Transcorridos 20 minutos, todos os animais foram
eutanasiados e os intestinos removidos para a quantificados com o marcador.
A porcentagem de trânsito intestinal foi determinada utilizando a equação 1
a seguir:

X
Ti =

Y

. 100

Onde: X é o comprimento percorrido pelo marcador e Y é o comprimento
total do intestino.
Em um segundo experimento os camundongos foram divididos
randomicamente em cinco grupos (n=6) e tratados com veículo (água
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destilada, 10 mL/kg), loperamida (4 mg/kg), FDCM e FAE nas doses de 30100- 300 mg/kg. As doses estipuladas foram baseadas na dose efetiva do
extrato neste mesmo modelo e no rendimento de cada fração em relação ao
extrato. O extrato aquoso por decocção das folhas de C. reitziana (EADCR)
a 10% foi administrada com o volume de 10 mL/kg. Para a miricitrina, as
doses utilizadas foram de 1-10-100 mg/kg. Após 30 minutos, os animais
receberam 0,2 ml de vermelho de fenol. Transcorridos 20 minutos da
administração do marcador, todos os animais foram eutanasiados e os
intestinos removidos para a quantificação do trânsito intestinal como descrito
acima. Para esta mesma metodologia, foi realizado outro experimento com a
pré-administração da naloxona (4 mg/kg, s.c), e posteriormente administrado
o EADCR (10 mL/kg), FAE (300 mg/kg) por via oral, bem como a
administração da codeína (8 mg/kg, s.c).
4.9.2 Esvaziamento gástrico
Para realizar o ensaio de esvaziamento gástrico, método descrito por
Amira (2005), foram utilizados os animais do experimento anterior, mas com
um grupo denominado tempo zero (T=0), o qual após receber o vermelho de
fenol, é imediatamente eutanasiado. Sob laparotomia, o estômago foi extraído
após ligadura do piloro, foi cortado em pedaços e adicionados 5 mL de água
destilada e condicionados em falcons. O material foi centrifugado por 15 min.
a 1000 RPM sob 4 ° C. Logo após, foi pipetado 150 µL do sobrenadante e
adicionado em duplicata na placa de 96 poços. Em cada poço foi adicionado
150 µL de NaOH e a quantidade de vermelho de fenol foi determinada a partir
da absorvbância a 560 nm. Isso se correlaciona com a concentração de fenol
vermelho no estômago, que por sua vez depende do esvaziamento. A taxa de
esvaziamento gástrico (EG) foi determinada de acordo com a equação 2
determinada a seguir.

EG=

xto - xabs

. 100 =

xto
Onde: xt0 é a média da absorbância dos animais tempo zero, xabs é a
média da absorbância dos outros grupos.
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4.9.3 Diarreia induzida com óleo de rícino
O óleo de rícino foi administrado po via oral para induzir diarreia nos
animais como previamente descrito AWOUTERS et al. (1978). Os Animais
foram distribuídos randomicamente em cinco grupos, com 6 animais por
grupo. O grupo controle negativo foi tratado com água destilada (10 ml/kg).
O grupo controle positivo foi tratado com loperamida (4 mg/kg). Demais
grupos receberam o EHRC, FAE, FDCM nas doses de 300 mg/kg. O extrato
aquoso por decocção das folhas de C. reitziana (EADCR) foi administrado
com o volume de 10 mL/kg a 10%. Para a miricitrina, a dose utilizada foi de
100 mg/kg. Em outro momento foi pré- administrado aos animais a naloxona
(4 mg/kg, s.c) e posteriormente o EADCR (10 mL/kg) e a FAE (300 mg/kg).
Trinta minutos mais tarde o óleo de rícino foi administrado oralmente (20
mL/kg a cada animal). Imediatamente os camundongos foram alojados em
caixas de poliuretano com compartimentos individuais e grades de arame a 3
cm do fundo da caixa. Abaixo da grade o fundo da caixa foi revestido com
papel absorvente. Posteriormente, observou-se durante 4 horas os seguintes
parâmetros: tempo até às fezes semissólidas iniciais, número de fezes sólidas,
semissólidas e líquidas. A pontuação numérica foi atribuída da seguinte
forma: fezes sólidas = 1, fezes semissólidas = 2 e fezes líquidas = 3. O índice
de evacuação (IE) foi utilizado para avaliar a gravidade da diarreia como
indicado na equação 3.
IE = fezes sólidas × 1 + fezes semissólidas × 2 + fezes líquidas × 3
4.9.4 Acúmulo de fluido intestinal induzido por óleo de rícino
(enteropooling)
O enteropooling induzido por óleo de rícino foi de acordo com o método
de Robert et al. (1976), com algumas modificações. Os animais foram
divididos em 5 grupos, (n=6). O grupo controle negativo (Vei), recebeu
oralmente água destilada (10 mL/kg), no grupo controle positivo foi
administrado Loperamida (4 mg/kg, v.o), o grupo dos tratamentos em teste;
EHCR, FDCM e FAE (300 mg/kg, v.o) e o EADCR (10%, 10 mL/kg, v.o).
Uma hora após receberem os tratamentos, foi administrado oralmente 20
mL/kg, de óleo de rícino e foi aguardado 1 hora. Após esse período, os
animais foram eutanasiados por deslocamento cervical, o intestino
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cautelosamente foi exposto e pinçado na região do piloro e na válvula íleocecal e removido. As análises foram feitas através do peso do intestino, do
volume e peso do conteúdo intraluminal.
4.9.5 Estudo da reatividade em jejuno isolado de rato
Após a indução da anestesia, através da administração de
cetamina/xilazina (100/20 mg/kg, i.p.), os ratos tiveram o intestino delgado
removido, para o isolamento da porção correspondente ao jejuno, o qual foi
imediatamente colocado em placa contendo solução fisiológica previamente
aquecida a 37 °C. O tecido foi cuidadosamente limpo, e seccionado em tiras
(~ 1,5 cm), e condicionadas em cubas por meio de hastes, contendo solução
nutritiva de Krebs (concentração em mM: NaCl 131,3, KCl 4,7, KH2PO4
1,18, MgSO47H2O 1,17, NaHCO3 14,9, Dextrose 5,5, CaCl2 2H2O 1,6 e
EDTA 0,08), constantemente aeradas com uma solução carbogênica (95% O 2
e 5% CO2), e mantidas a uma temperatura de 37 ºC. Uma das extremidades
da haste foi conectada a um transdutor de força, que acoplado a um sistema
computadorizado, permitiu o registro das contrações isométricas. As
preparações teciduais foram submetidas a uma tensão basal de 1 g, seguido
por um período de equilíbrio de 1 hora. Durante este período a solução de
nutritiva foi renovada a cada 15 minutos. Os registros foram obtidos por meio
de transdutores isométricos, acoplados a um amplificador de sinal,
conectados a um computador contendo um software específico (Windaq,
Insight, Ribeirão Preto, SP, Brasil).
Após o período de estabilização, curvas concentração-resposta para
acetilcolina (1 nM a 1 mM) foram construídas na presença da FAE (30-300
µg/mL), EHCR (30-300 µg/mL) ou RS-EADCR (30-300 µg/mL). Em outro
experimento foi pré- incubado as concentrações do ESDCR, EHCR ou FAE
(30-300 µg/mL) e aguardado um período de 30 minutos. Posteriormente, foi
induzida uma única contração pela adição da serotonina (1 µM).
4.9.6 Ensaio da atividade antibacteriana e antifúngica
Atividade antibacteriana foi realizada pela equipe do professor Drº
Alexandre Bella Cruz da UNIVALI. O ensaio foi avaliado pela sua
concentração inibitória mínima (CIM) pelo método de microdiluição (CLSI,
2015). As preparações das folhas de C. reiatizna (RS-EADCR, EHCR ou
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FAE) foram testados contra cepas Gram-negativas de Escherichia coli
(ATCC 25922) e Salmonella typhimurium (ATCC 14028) e estirpe Grampositiva de Staphylococcus aureus (ATCC 25923). A FAE foi testada contra
a levedura Candida albicans. Inicialmente, o extrato foi dissolvido em
DMSO para dar uma solução de 40 mg/mL e para o EADCR foi realizada a
correção da concentração, considerando o resíduo seco do extrato aquoso
obtido por decocção (RS-EADCR) que ficou em aproximadamente 0,1%. As
soluções testes de estoque (50 μL) foram transferidas para uma placa de
microtitulação de 96 poços. Ao primeiro poço foram adicionados 50 μL de
meio de cultura de caldo Mueller-Hinton para obter a maior concentração
testada (1.000 μg/mL). Em seguida, foram realizadas diluições duplas em
série em uma faixa de concentração de 1.000 a 62,5 μg/mL. O inoculo (50 μl)
com 1,5 x 105 unidades formadoras de colônias foi adicionado a cada poço.
Alguns poços foram reservados para o controle da esterilidade do meio,
controle do crescimento bacteriano e controle da ação do antibacteriano de
referência. O volume final em cada poço foi de 100 μL. As microplacas foram
incubadas em condições de aerobiose por 18-24 h a 35º C. A CIM foi definida
como a menor concentração de extrato e da decocção que visivelmente
inibiram o crescimento bacteriano. O ensaio foi realizado em duplicata.
Instituto de Normas Clínicas e Laboratoriais (CLSI). Métodos para
diluição do teste de susceptibilidade antimicrobiana para bactérias que
crescem aerobicamente; Padrão aprovado - décima edição. Documento CLSI
M07-A10. Wayne, PA CLSI (2015).
4.9.8 Avaliação da atividade contra trofozoítos de Giardia spp.
Os ensaios de atividade antiparasitária foram realizados no Instituto de
Investigaciones Fármaco Bioquímicas -IIFB, na Universidad Mayor de San
Andrés – UMSA, Bolívia, por Efrain Salamanca Capusiri, e supervisionados
pelo Prof. Dr. Alberto Giménez. Para esta avaliação, os trofozoítos de
Giardia spp foram cultivados em meio TYI-S-33 (pH = 7,2) e SBF (10%).
Os parasitas em crescimento logarítmico foram distribuídos em placas
brancas de 96 poços (LUMITRAC) com uma população de 5×105
parasitas/mL (100 μL). Foi então adicionado às placas um total de 100 μL de
cada amostra a ser avaliada, o EHCR e a FAE, em diferentes concentrações
(1000; 500; 100; 50; 25; 12,5 ou 6,2 μg/mL), sendo que cada concentração
tinha uma referência de controle (meio de cultura e tinidazol) e um controle
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de crescimento (DMSO 1%). As placas foram incubadas a 37 ° C por 48 horas
em Candle Jarr. Após este tempo, a viabilidade dos trofozoitos foi
determinada usando o método fluorométrico utilizando sal de sódio de
Resazurin (1mM, SIGMA-ALDRICH), em um leitor de microplacas, com
comprimento de onda de excitação e emissão entre 570 e 630 nm,
respectivamente.
4.10 Análise Estatística
Os resultados expressos foram apresentados em média ± erro padrão. A
análise estatística foi efetuada utilizando análise de uma ou duas vias da
variância (ANOVA), quando aplicável, seguida pelo post teste de Bonferroni
e Dunnet. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliação dos testes
não-paramétricos, seguido pelo post teste de Dunns. As análises foram
realizadas utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 (San Diego, EUA).
Valores de p<0,05 foram considerados significativos.
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5. RESULTADOS
5.1 Níveis de Fenóis Totais
A quantificação de fenóis totais das preparações das folhas de C.
reitzina, tais como no EHCR, FAE e FDCM revelou níveis iguais a 160, 144
e 113 µg/mg, respectivamente. Além disso, a quantificação no RS-EADCR,
revelou um nível de 1.242,8 µg/mg (tabela 2).
Tabela 2. Quantificação de fenóis totais do resíduo seco do extrato aquoso
obtido por decocção das folhas de C. reitziana (RS-EADCR), extrato
hidrolacoolico de C. reitiziana (EHCR), fração aceto de etila (FAE) e fração
diclometânica (FDCM) provenientes das preparações das folhas de C.
reitziana.
Concentração
(µg/mL)

E.A.T ± E.P.M.

RS-EADCR
EHCR
FAE
FDCM
50
412,02 ± 0,2
131,75 ± 0,7
128,69 ± 0,7
30,48 ± 0,2
100
736,20 ± 0,4
134,85 ± 0,7
132,90 ± 0,7
91,16 ± 0,5
150
953,81 ± 0,5
136,15 ± 0,7
135,20 ± 0,7
98,82 ± 0,5
200
1.242,8 ± 0,6
160,12 ± 0,8
144,96 ± 0,8
113,76 ± 0,6
Os resultados são expressos como média ± E.P.M equivalentes de ácido tânico
(E.A.T) em μg.

5.2 Níveis de Flavonoides Totais
A quantificação dos flavonoides totais em equivalentes de quercetina
presentes no EHCR, FAE e FDCM, bem como no RS-EADCR está
demonstrado na tabela 3. É possível observar que o teor de flavonoides da
FAE (6,69 µg/ml) é maior em relação ao RS-EADCR, EHCR e FDCM
respectivamente em 1,81; 1,69; e 1,20 µg/ml.
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Tabela 3. Quantificação de flavonoides totais do resíduo seco do extrato
aquoso obtido por decocção das folhas de C. reitziana (RS-EADCR), extrato
hidroalcoolico de C. reitziana (EHCR), fração acetato de etila (FAE) e fração
diclorometânica (FDCM) provenientes das folhas de C. reitziana.
Concentração
(µg/mL)

EQ ± E.P.M.

RS-EADCR
EHCR
FAE
FDCM
50
0,56 ± 0,01
0,58 ± 0,04
1,85 ± 0,07
0,50 ± 0,22
100
1,06 ± 0,01
1,01 ± 0,01
3,52 ± 0,07
0,55 ± 0,06
150
1,58 ± 0,08
1,39 ± 0,14
5,23 ± 0,15
1,03 ± 0,01
200
1,81 ± 0,08
1,69 ± 0,02
6,69 ± 0,14
1,20 ± 0,13
Os resultados são expressos como média ± EPM equivalentes de quercetina (EQ) em
(µg/mL).

5.3 Análise Fitoquímica
A FAE foi analisada por cromatografia em camada delgada (CCD),
eluída com gradiente CHCl3/MeOH/C4H8O2 (80:20:20) e revelada com
cloreto férrico, reativo específico para flavonoides (UGAZ, 1994). Como
esperado, tais substâncias foram detectadas. Foi utilizado o flavonoide
miricitrina como padrão das folhas de C. reitiziana D. Legrand (CechinelZanchett, 2017), o qual foi evidenciado por CCD. A presença da miricitrina
também foi confirmada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE),
conforme demonstrado na figura 12, com Tr de 11,77 minutos, sendo o
composto majoritário do extrato.
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Figura 12. Cromatograma do extrato hidroalcoolico das folhas de C.
reitziana D. Legrand (1 mg/mL) por CLAE (355nm).
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5.3.1 Linearidade
As curvas de calibração da miricitrina foram obtidas em metanol e
concentração de 50 a 400,0 µg/mL (Figura 13). A equação da reta foi
calculada y = 16446x + 81257, com coeficientes de correlação (R2) de 0,9991.
Estes resultados indicaram a linearidade do método na faixa de concentração
testada.
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Figura 13. Curva de calibração da miricitrina obtida por CLAE em metanol
na faixa de concentração de 50 a 400 µg/mL.
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O desvio padrão dos interceptos e a inclinação média das curvas foram
de 36157,58 e 16446,26 respectivamente. Os valores calculados de LD e LQ
para o método de quantificação da miricitrina neste meio foram de 7,25
µg/mL e 21,98 µg/mL, respectivamente.
Tabela 4. Quantificação de miricitrina no extrato hidroalcoolico (EHCR),
fração acetato de etila (FAE) e no resíduo seco do extrato aquoso (RSEADCR) das folhas de C. reitziana D. Legrand.
Amostra

Concentração de miricitrina
(µg/mg)

EHCR

148,98

FAE

416,65

RS-EADCR

53,35
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5.4 Efeito das preparações de C. reitziana em sequestrar radicais DPPH
Conforme observado na figura 14 A, o EADCR sequestrou o radical
livre estável DPPH nas concentrações de 10-3, 10-2, 10-1 ou 1% em 67, 79, 84
e 87 %, respectivamente. O EHCR foi capaz de sequestrar o radical de forma
concentração dependente [CI50 =2,37 µg/mL (intervalo de 95% de confiança
= 0,58 a 9,70), figura 14B]. Da mesma forma que a FAE e a FDCM foram
capazes de sequestrar o radical de forma concentração dependente [CI50 =
0,65 e 58,51 µg/mL (intervalo de 95% de confiança =0,14 a 2,90 e 25,39 a
134,8 respectivamente nas figuras 14 C e 14 D],
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Figura 14. Efeito das preparações de C. reitziana em sequestrar radicais DPPH.
Vei– veículo (25% metanol); AA – ácido ascórbico (50 μg/ml); extrato aquoso obtido
por decocção das folhas de C. reitziana (EADCR); extrato hidroalcoolico das folhas
de C. reitziana (EHCR); fração acetato de etila (FAE) e fração diclorometânica
(FDCM). Os dados estão representados como média ± E.P.M (n=3). Experimento
realizado em triplicata. Anova de uma via seguido pelo teste de Dunnett, *p<0,05;
**p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao grupo veículo.
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5.5 Efeito das preparações de C. reitziana sobre a viabilidade celular de
enterócitos murinos da linhagem IEC-6
Como é possível verificar na figura 15, a incubação de enterócitos
murinos da linhagem IEC-6 com DMSO 10% reduziu a viabilidade celular
em 32 %. Em contrapartida, o tratamento com o extrato aquoso por decocção
obtido das folhas de C. reitziana (EADCR, 1-100 µg/mL, painel A) e com a
fração diclorometânica (FDCM,1-100 µg/mL, painel D) nas diferentes
concentrações não alterou a viabilidade das células, porém de forma
interessante é possível observar que nas concentrações de 10 e 100 μg/ml do
extrato hidroalcoolico de C. reitziana (EHCR, 1-100 µg/mL, painel B),
favoreceu o crescimento celular em 15,82% para a concentração de 10 µg/mL
e de 19,05% para a concentração de 100 μg/ml. A fração acetato de etila
(FAE, 1-100 µg/mL, painel C) também demonstrou este mesmo efeito, com
21,34% para a concentração10 µg/mL e de 29,49% na concentração de100
μg/ml. Portanto, nenhuma evidência de citotoxicidade foi observada após 24
horas de incubação das células IEC-6 com os tratamentos pressupostos
acima.

A

B

150

150

Viabilidade Celular IEC-6(%)

Viabilidade Celular IEC-6(%)

81

100

50

*
0
Basal

DMSO

1

10

100

100

50

*

0
Basal

DMSO

1

C

D

150

150

*

100

50

*
0
Basal

DMSO

1

10

100

FAE (g/mL)

10

100

EHCR (g/mL)

Viabilidade Celular IEC-6 (%)

Viabilidade Celular IEC-6(%)

EADCR(g/mL)

*

*

*

100

50

*

0
Basal

DMSO

1

10

100

FDCM (g/mL)

Figura 15. Efeito das preparações de C. reitziana sobre a viabilidade celular de
enterócitos murinos da linhagem IEC-6. As células foram tratadas com veículo
(meio de cultura com 0,1% de DMSO), DMSO (10%), extrato aquoso obtido por
decocção das folhas de C. reitziana (EADCR, 1- 100 μg/ml, painel A), extrato
hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 1-100 μg/ml, painel B), fração
acetato de etila (FAE, 1-100 μg/ml, painel C) ou fração diclorometânica (FDCM, 1 100 μg/ml, painel D). Após a incubação por 24h o ensaio de MTT foi realizado. Os
dados estão representados como média ± E.P.M (n=3). Experimento feito em
triplicata. Anova de uma via seguido pelo teste de Dunnett, *p<0,1 comparado ao
grupo basal.

5.5.1 Efeito do extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR)
e fração acetato de etila (FAE) na redução do MTT (brometo de
dimetiltiazol difeniltetrazólio)
Os dados da figura 16, demonstram que a incubação do extrato
hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 100 µg/mL) e da fração
acetato de etila (FAE, 100 µg/mL) foi capaz de aumentar a absorbância do
meio de incubação com MTT, sugerindo capacidade redutora deste sal.
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Figura 16. Efeito do extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR) e
fração acetato de etila (FAE) na redução do MTT (brometo de dimetiltiazol
difeniltetrazólio). Nos poços foram adicionados como veículo (meio de cultura com
0,1% de DMSO, extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 10-100
μg/ml) e fração acetato de etila (FAE, 10-100 μg/ml). Após a incubação por 24h o
ensaio de MTT foi realizado. Os dados estão representados como média ± E.P.M
(n=3). Experimento feito em triplicata. Anova de uma via seguido pelo teste de
Dunnett, *p<0,1 comparado ao grupo basal.

5.6 Efeito do extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR) e
fração acetato de etila (FAE) nos níveis de nitrito em células expostas ao
LPS
Os níveis intracelulares de nitrito não aumentaram após incubação com
LPS; da mesma forma que as incubações das células com o extrato
hidroalcoolico (EHCR) e FAE (100 μg/ml) não apresentaram significativas
alterações nos níveis de nitrito (Figura 17).
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Figura 17. Efeito do extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR) e
fração acetato de etila (FAE) nos níveis de nitrito em células expostas ao LPS: O
extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR) e fração acetato de etila
(FAE), (100 μg/ml) nos níveis de nitrito em células IEC-6, 100 μg/mL nos painéis A
e B, incubado na presença ou ausência de LPS (10 μg/mL). Os dados são reportados
como média ± SEM (n = 6). Anova de duas vias seguida por teste de Bonferroni.

5.7 Efeito das preparações de C. reitziana sobre a motilidade intestinal
de camundongos
Como é possível verificar na figura 18, animais tratados apenas com
veículo (10 mL/kg, v.o) apresentaram média de 41,56 ± 2,55 % no índice de
trânsito intestinal; enquanto que o grupo tratado com o extrato aquoso por
decocção das folhas de C. reitziana (EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg, v.o)
apresentaram redução de 51,38% neste parâmetro. Em contraste, o tratamento
com o extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 100 – 1000
mg/kg, v.o) não alterou a motilidade intestinal dos animais. De forma
interessante, a administração oral das frações solúveis em acetato de etila
(FAE) e diclorometânica (FDCM) reduziu o trânsito intestinal em 32,82% e
40,41%, respectivamente, na dose de 100 mg/kg. Além disso, animais
tratados com FAE e FDCM na dose de 300 mg/kg também apresentaram
redução de 31,64% e 42,65% no trânsito intestinal, respectivamente.
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Figura 18. Efeito das preparações de C. reitziana sobre a motilidade intestinal de
camundongos. Os animais foram oralmente tratados com veículo (Vei: água, 10
mL/kg), loperamida (Lop: 10 mg/kg), extrato aquoso obtido por decocção das folhas
de C. reitziana (EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg, v.o, painel A), o extrato hidroalcoolico
das folhas de C. reitziana (EHCR, 100 – 1000 mg/kg, v.o, painel B) ou as frações
solúveis em acetato de etila (FAE, 30 – 300 mg/kg, v.o, painel C) e diclorometânica
(FDCM, 30 – 300 mg/kg, v.o, painel D). Resultados são expressos como médias ±
E.P.M., n=6. Anova de uma via seguido pelo pos teste de Dunnett, *p<0,05; **p<0,01
e ***p<0,001 comparado ao grupo veículo.
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5.8 Efeito das preparações de C. reitziana sobre o esvaziamento gástrico
de camundongos
Os níveis de esvaziamento gástrico de todos os grupos experimentais
estão dispostos na figura 19, onde é possível verificar que o grupo veículo
(água, 10 mL/kg, v.o) apresentou média de esvaziamento de 71,78 ± 3,77 %;
enquanto que o grupo tratado com o extrato aquoso obtido por decocção das
folhas de C. reitziana (EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg, v.o) apresentou redução
de 52,14 % para este parâmetro (Figura 19A). De forma interessante, apenas
a administração de EHCR na dose de 300 mg/kg foi capaz de reduzir o
esvaziamento gástrico em 23 % (Figura 19B), enquanto que a administração
de ambas frações não alterou a taxa de esvaziamento gástrico dos
camundongos (figura 19C e 19D).
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Figura 19. Efeito das preparações de C. reitziana sobre o esvaziamento gástrico
de camundongos. Os animais foram oralmente tratados com veículo (Vei: água, 10
mL/kg), loperamida (Lop: 10 mg/kg), extrato aquoso obtido por decocção das folhas
de C. reitziana (EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg, v.o), painel A, o extrato hidroalcoolico
das folhas de C. reitziana (EHCR, 100 – 1000 mg/kg, v.o) painel B ou as frações
solúveis em acetato de etila (FAE, 30 – 300 mg/kg, v.o) painel C e diclorometânica
(FDCM, 30 – 300 mg/kg, v.o), painel D. Resultados são expressos como médias ±
E.P.M., n=6. Anova de uma via seguido pelo pos teste de Dunnett, *p<0,05; **p<0,01
e ***p<0,001 comparado ao grupo veículo.

5.9 Efeito do extrato aquoso obtido por decocção das folhas de C.
reitiziana em animais pré-tratados com metoclopramida sobre o
esvaziamento gástrico de camundongos
Como demonstrado na figura 20, o grupo veículo (10 m/L/kg) prétratado com metoclopramida (10 mg/kg) aumentou o esvaziamento gástrico
em 40% comparado com o grupo veículo, diferentemente do EADCR que
não demonstrou diferenças mesmo na presença de metoclopramida.
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Figura 20. Efeito do extrato aquoso obtido por decocção das folhas de C.
reitiziana em animais pré-tratados com metoclopramida sobre o esvaziamento
gástrico de camundongos: Os animais foram oralmente tratados com veículo (Vei:
água, 10 mL/kg) ou extrato aquoso obtido por decocção das folhas de C. reitziana
(EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg) na ausência e presença de metoclopramida (10 mg/kg,
v.o, 30 minutos após a administração do EADCR). Os dados são reportados como
média ± E.P.M (n = 6). Anova de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni, *p<0,05
quando comparado ao grupo veículo.

5.10 Efeito das preparações de C. reitziana na diarreia induzida com óleo
de rícino em camundongos
Como representado na figura 21, a administração de óleo de rícino foi
capaz de promover um índice de evacuação com mediana igual a 17 (n=6)
indicando presença de fezes liquidas e semissólidas. Como esperado, o grupo
tratado com loperamida (4 mg/kg), utilizada como controle positivo, teve
uma redução significativa no índice de evacuação, alcançando mediana igual
a 7 para um grupo de 6 animais, o que significa presença de poucas fezes
sólidas. Similarmente, o tratamento com o extrato aquoso obtido por
decocção das folhas de C. reitziana (EADCR, 10% p/v, 10 mL/kg, v.o),
EHCR (300 mg/kg) ou FAE (300 mg/kg) foram capazes de abolir a diarreia
induzida por óleo de rícino, alcançando mediana igual a zero após estes
tratamentos, o que sugere que a maioria dos animais (n=6) não evacuaram no
período de observação.
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Figura 21: Efeito das preparações de C. reitziana na diarreia induzida com óleo
de rícino em camundongos: Os animais foram oralmente tratados com veículo (Vei:
água, 10 mL/kg), loperamida (4 mg/kg), extrato aquoso por decocção das folhas de C.
reitziana (EADCR, 10%, 10 mL/kg), extrato hidroalcoolico das folhas de C. reitziana
(EHCR, 300 mg/kg), fração diclorometano (FDCM, 300 mg/kg) ou fração acetato de
etila (FAE, 300 mg/kg) 30 minutos antes da administração de óleo de rícino (20
mL/kg) por um período de 4 horas. Os resultados foram expressos como mediana ±
intervalo interquartis. A análise estatística foi realizada utilizando Kruskal-wallis
seguida pelo teste Dunns, *p<0,05 e **p<0,01 quando comparado ao grupo veículo.

5.11 Efeito da pré-administração de naloxona na atividade das
preparações de C. reitziana no trânsito intestinal e na diarreia induzida
com óleo de rícino em camundongos
Como é possível observar na figura 22A, animais tratados apenas com
veículo (10 mL/kg, v.o) apresentaram média de 42,76% no índice de trânsito
intestinal; enquanto que o grupo veículo pré-tratado com naloxona,
apresentou um aumento de 12,37% comparado ao grupo veículo. Na figura
22B, os animais tratados com a fração acetato de etila, não demonstrou
redução no trânsito de forma significativa. No gráfico 22C, o grupo veículo
não demonstrou diferença mesmo com a administração de naloxona (4
mg/kg, s.c), diferentemente mostrado no grupo codeína (8mg/kg, sc) na
presença da pré-administração de naloxona (4 m/kg), conseguiu reverter o
trânsito intestinal em 85,67% comparado ao grupo que recebeu apenas a
codeína. Representado na figura 22D, os dados denotam que os grupos
tratados com o extrato aquoso obtido por decocção das folhas de C. reitziana
(EADCR, 10% p.v, 10 mL/kg, v.o) e fração acetato de etila (300 mg/kg, v.o),
reduziram o índice de evacuação em 42 e 58 % respectivamente comparados

89
ao grupo veículo, não perdendo seu efeito mesmo após a administração de
naloxona (4mg/kg, s.c).
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Figura 22. Efeito da pré-administração de naloxona na atividade das
preparações de C. reitziana no trânsito intestinal e na diarreia induzida com óleo
de rícino em camundongos. Paineis A-C: Os animais foram pré-tratados com
naloxona (4mg/kg, s.c) e posteriormente tratados com veículo (Vei: água, 10 mL/kg,
v.o), extrato aquoso da decocção de C. reitziana (EADCR, 10% p.v, 10 mL/kg, painel
A, v.o), a fração acetato de etila (FAE, 300 mg/kg, v.o, painel B, v.o) ou codeína (8
mg/kg, s.c) e o trânsito intestinal foi mensurado após 30 minutos. No painel D, os
animais pré-tratados com naloxona (4 mg/kg, s.c) e posteriormente oralmente tratados
com veículo (Vei: água, 10 mL/kg,) extrato aquoso da decocção de C. reitziana
(EADCR, 10% p.v, 10 mL/kg, v.o) ou fração acetato de etila (FAE, 300 mg/kg, v.o),
30 minutos depois foi administrado o de óleo de rícino (20 mL/kg, v.o). Em A e B os
dados são reportados como média ± SEM (n = 6). ANOVA two-way seguida por teste
de Bonferroni, onde *p<0,05 quando comparado ao grupo veículo. No painel C, os
resultados foram expressos como mediana ± intervalo interquartis. A análise
estatística foi realizada utilizando Kruskal-wallis seguida pelo teste Dunns, *p<0,05,
*** p<0,001, quando comparado ao grupo veículo.
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5.12 Efeito da miricitrina sobre a motilidade intestinal de camundongos
e na diarreia induzida com óleo de rícino
Representado na figura 23A, é possível verificar que os grupos
tratados oralmente com a miricitrina (1-100 mg/kg) não demonstraram
diferenças no índice de trânsito intestinal quando comparados ao grupo
veículo (10 mL/kg, v.o), de forma semelhante, na diarreia induzida com óleo
de rícino, a miricitrina (100 mg/kg, v.o) não mostrou diferença significativa
no índice de evacuação quando comparada ao grupo veículo (10 mL/kg, v.o).
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Figura 23. Efeito da miricitrina sobre a motilidade intestinal de camundongos e
na diarreia induzida com óleo de rícino. Painel A: Os animais foram oralmente
tratados com veículo (Vei: água, 10 mL/kg) ou miricitrina (Mir, 1-100 mg/kg).
Resultados são expressos como médias ± E.P.M., n=6. Anova de uma via seguido
pelo pos teste de Dunnett. No painel B, os animais foram oralmente tratados com
veículo (Vei: água, 10 mL/kg), loperamida (4 mg/kg) ou miricitrina (Mir, 100 mg/kg),
30 minutos antes da administração de óleo de rícino (20 mL/kg). Os resultados foram
expressos como mediana ± intervalo interquartis. A análise estatística foi realizada
utilizando Kruskal-wallis seguida pelo teste Dunns, *p<0,05 quando comparado ao
grupo veículo.

5.13 Efeito das preparações de C. reitziana no acúmulo de fluido
intestinal induzido por óleo de rícino (medida de enteropooling)
Nos níveis de volume intestinal (µg/mL), os grupos veículo e EADCR
(10 mL/kg) demonstrou uma redução em 46 e 41 % comparado ao grupo
naive e o EHCR e FAE (300 mg/kg), aumentaram o índice de volume
intestinal em 77 e 103%. (Figura 24A). Para os parâmetros do conteúdo
intestinal (Figura 24B), os dados remetem que o grupo veículo e EADCR
diminuíram em 58 e 44% em relação ao grupo naive e os grupos EHCR e
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Figura 24: Efeito das preparações de C. reitziana no acúmulo de fluido intestinal
induzido por óleo de rícino (medida de enteropooling): Os animais foram oralmente
tratados com veículo (Vei: água, 10 mL/kg), loperamida (4 mg/kg), extrato aquoso
obtido por decocção das folhas de C. reitziana (EADCR,10%, 10 mL/kg), extrato
hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 300 mg/kg) ou fração acetato de
etila (FAE, 300 mg/kg) 30 minutos antes da administração de óleo de rícino (20
mL/kg). Os parâmetros de volume intestinal (painel A) e peso do líquido do intestino
(painel B). Resultados são expressos como médias ± E.P.M. (n=6). Anova de uma via
seguido pelo pos teste de Dunnett,*p<0,05; **p<0,01 e ***p<0,001 comparado ao
grupo veículo e ## p<0,01 quando comparado ao grupo naive.

5.14 Avaliação do efeito das preparações das folhas de C. reitziana na
reatividade do músculo liso de jejuno isolado de rato.
5.14.1 Efeito das preparações obtidas das folhas de C. reitziana na
contração jejunal induzida pela acetilcolina
Na figura 25A, é possível observar o efeito da concentração 100 µg/mL
(RS-EADCR) na contração induzida pela ACh, onde a CE50 calculada a partir
dos dados obtidos na curva concentração-resposta mostrou-se deslocada de
2,15 (0,69 – 6,68 µM) para 6,26 (0,74 – 52,5 µM) nos grupos veículo e
incubado 100 µg/mL, respectivamente. Como demonstrado na figura 25B, a
adição prévia do EHCR, nas concentrações de 30 e 300 µg/mL reduziram
significativamente a resposta contrátil induzida pela adição cumulativa da
acetilcolina (ACh 1 nM a 30 µM) em 72 % e 38 % (Emax 2,27 ± 0,24 para 0,63
± 0,13 g) e (Emax 2,27 ± 0,24 para 1,41 ± 0,07 g) respectivamente. De forma
semelhante na figura 25C, a FAE (300 µg/mL), também reduziu a contração
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Figura 25. Efeito das preparações obtidas das folhas de C. reitziana na contração
jejunal induzida pela acetilcolina. Na figura 25 A, B e C, o efeito do resíduo seco
do extrato aquoso obtido por decocção (RS-EADCR, 30-300 µg/mL), extrato
hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 30-300 µg/mL ) e fração acetato de
etila (FAE, 30-300 µg/mL) na contração induzida pela acetilcolina (ACh, 1nM a
1mM), no veículo foi adicionado apenas a acetilcolina. Os resultados estão expressos
como a média ± E.P.M (n= 6 a 8). Anova de duas vias, seguida pelo teste de
Bonferroni, *p < 0,05; ** p <0,01 e *** p < 0,001, quando comparado ao grupo
veículo.
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5.14.2 Efeito das preparações das folhas de C. reitziana na contração
jejunal induzida por serotonina

A

B

2

2

Contração (g)

Contração (g)

Como observado na figura 26A e C a presença do RS-EADCR (100
µg/mL) e a FAE (100 e 300 µg/mL) reduziram a contração induzida pela
serotonina em 45% e de aproximadamente 50 - 80% respectivamente quando
comparados ao veículo. Na figura 25B, a presença do EHCR diminui a
contração induzida pela 5-HT apenas na concentração de 100 µg/mL.
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Figura 26. Efeito das preparações das folhas de C. reitziana na contração jejunal
induzida por serotonina. Na figura 26 A, B e C, efeito do resíduo seco obtido por
decocção das folhas de C. reitziana (RS-EADCR, 30-300 µg/mL), extrato
hidroalcoolico das folhas de C. reitziana (EHCR, 30-300 µg/mL) e fração acetato de
etila (FAE, 30-300 µg/mL) na contração induzida pela serotonina (5-HT 1 µM). No
veículo foi adicionado apenas serotonina. Os resultados estão expressos como a média
± o erro padrão da média (n= 6 a 8). Anova de uma via seguido pelo teste de
Bonferroni, *p < 0,05; ** p <0,01 e *** p < 0,001, quando comparado ao grupo
veículo.
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5.15 Efeito antibacteriano e antiprotozoário de trofozoitas de Giardia
spp. das preparações de C. reitziana
Não foi observado atividade do extrato hidroalcoolico de C. reitziana,
até a concentração máxima de 1 mg/ mL contra as bactérias Staphylococcus
aureus, Escherichia coli e Salmonella typhimurium ou trofozoitas de Giardia
spp. Da mesma forma, a incubação com FAE até a concentração máxima de
1 mg/ mL também não alterou a viabilidade de trofozoitas de Giardia spp.
(resultados não mostrados).De forma interessante, foi verificada que o RSEADCR demonstrou efeito antibacteriano contra todos os micro-organismos
testados, bem como a FAE que também evidenciou atividade antimicrobiana
e antifúngica, como demonstrado na tabela 5.
Tabela 5: Atividade antimicrobiana do resíduo seco do extrato aquoso das
folhas de C. reitziana (RS-EADCR) e fração acetato de etila (FAE), sobre
bactérias gram-positiva, gram-negativas e levedura.

Micro-organismo
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
Candida albicans

RS-EADCR
Amostra 1
Amostra 2
CIM (mg/mL)
CIM (mg/mL)
2,5
2,5
5,0
2,5
5,0
5,0
n.d
n.d

Amostra 1 e 2 preparadas em intervalo de 30 dias.
n.d: não determinado

FAE
Amostra
CIM (mg/mL)
0,25
1,0
1,0
2,0
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6 DISCUSSÃO
Anualmente, mais de 2 milhões de mortes são atribuídas à diarreia
aguda em todo o mundo, sendo os mais acometidos às crianças e idosos
(Gidudu et al., 2011). Ainda, segundo o relatório da OMS e UNICEF, a
diarreia mata mais crianças do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos
(UNICEF, 2017). Assim a pesquisa por recursos terapêuticos ou ainda a
validação do uso de plantas medicinais com indicação para o tratamento da
diarreia ainda é necessária mesmo nos dias atuais. De fato, as plantas
medicinais ainda são muito utilizadas como recurso alternativo no tratamento
da diarreia devido à presença de muitos fitoconstituintes como os taninos,
alcaloides, flavonoides e terpenóides, os quais podem ser responsáveis pela
atividade antiespasmódica (SISAY et al., 2017).
No Brasil, espécies da família Myrtaceae e do gênero Campomanesia
são usadas na medicina popular para tratar várias patologias, especialmente
distúrbios gastrointestinais, doenças hemorrágicas e infecciosas (CRUZ;
KAPLAN, 2015; LESCANO et al., 2016). Assim, pautado pela indicação
popular, este estudo investigou a eficácia pré-clínica do efeito antidiarreico
das folhas de Campomanesia reitziana.
Em um primeiro momento, para o desenvolvimento do estudo, foram
obtidos o extrato aquoso por decocção (EADCR), o resíduo seco do extrato
aquoso obtido por decocção (RS-EADCR) e o extrato hidroalcoolico (EHCR)
proveniente das folhas de C. reitziana. Em continuidade, também foram
obtidas duas frações do EHCR, a solúvel em acetato de etila (FAE) e a
diclorometânica (FDCM). Considerando a presença de fenóis e em especial
flavonoides, já descrita em preparações de folhas deste gênero (Kataoka e
Cardoso, 2013), os níveis destes compostos foram mensurados nas
preparações utilizadas neste estudo. Assim, a quantificação de fenóis totais
presentes no RS-EADCR e no EHCR e frações confirmou altos níveis destes
compostos. Vale ressaltar que após o fracionamento, foi evidente que a
utilização do solvente acetato de etila concentrou fitoconstituintes fenólicos
na FAE assim como demonstrado nos resultados obtidos por CechinelZanchett, 2017.
Dentre os constituintes fenólicos, os flavonoides podem exercer ação
antioxidante direta ou indiretamente, através da atividade anti-inflamatória
ou estabilizando espécies reativas de oxigênio e reagindo diretamente com o
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composto reativo do radical (NIJVELDT et al., 2001). Através da
quantificação dos flavonoides totais presentes no EHCR e frações acetato de
etila e diclorometânica, bem como o RS-EADCR, foi observado que a FAE
concentrou a maior quantidade destes fitoconstuintes.
Posteriormente, corroborando com as quantificações preliminares,
ensaios fitoquímicos cromatográficos também foram realizados e indicaram
níveis robustos do flavonoide miricitrina no RS-EADCR, o qual também foi
identificado no EHCR e em maior quantidade na FAE. Em consonância com
nossos dados, ensaios de cromatografia líquida de alta eficiência revelaram a
presença de quercetina, miricitrina e rutina nas folhas de C. xanthocarpa; e
de miricitrina e quercetina em folhas de C. quazumaefolia e de miricitrina em
folhas de C. pubences. (SCHMEDA-HIRSCHMANN, 1995).
Devido à alta diversidade química produzida pelas plantas do gênero
Campomanesia, os metabólitos secundários concentram diversas moléculas
com efeito antioxidante (DE SOUZA et al., 2019). De fato, neste estudo, a
atividade antioxidante das preparações das folhas de C. reitziana revelou que
o EADCR sequestrou o radical livre estável DPPH em até 87 % na
concentração de 1µg/mL, e que EHCR, FDCM e FAE foram capazes de
sequestrar o radical de forma concentração dependente. De forma
interessante, a FAE sequestrou o radical de forma mais potente (IC50 = 0,65
µg/mL) corroborando com os níveis de fenóis e flavonoides, em especial
miricitrina, descritos para essa preparação. Sendo assim, é possível
determinar que as preparações das folhas de C. reitziana possam ter
proeminente efeito antioxidante, o que pode ser vantajoso em condições de
estresse oxidativo, como a decorrente da alteração da homeostase do lúmen
intestinal, juntamente com depleção da camada do epitélio que compõe
mucosa, no decurso de inflamações intestinais.
O uso frequente e recorrente de plantas medicinais sem validação
farmacológica é um problema de saúde pública, pois espécies consideradas
tóxicas produzem metabólitos secundários que podem causar alterações
patológicas levando a sérios distúrbios no organismo (CAMPOS et al., 2016).
O epitélio intestinal é formado ao longo do seu eixo por células epiteliais
intestinais (IECs), determinando uma população celular que constitui a
superfície intestinal, colaborando intrinsicamente para a manutenção da
homeostase no local (PETERSON; ARTIS, 2014). Diante do exposto, o
efeito das preparações das folhas de C. reitziana sobre a viabilidade de células
intestinais murinas (linhagem IEC-6) foi avaliado e como foi observado, o
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tratamento com a FDCM nas diferentes concentrações não alterou a
viabilidade das células. Em contrapartida, EHCR (10 e 100 μg/ml) e a FAE
(100 μg/mL) parecem ter tido efeito positivo na proliferação celular, o que
indiretamente foi observado pelo aumento da formação de cristais de
formazan pelo método de MTT. Contudo, apesar destes resultados sugerirem
favorecimento da proliferação ou crescimento celular, é possível que as
preparações de C. reitziana tenham reduzido o sal de MTT de maneira direta,
o que é fortemente sugerido pelos resultados obtidos da incubação de tais
preparações com o MTT em meio de cultura DMEM na ausência de células
cultivadas. Corroborando com os achados de Morais-Braga et al. (2016) o
uso de folhas de P. guajava (Myrtaceae) indicam baixa ou toxicidade ausente
na preparação de decoctos em proporções de 10 g de folhas secas com 150
mL de água fervente, o que é similar à preparação do EADCR realizadas para
esta pesquisa. Da mesma forma que o extrato etanólico das folhas C.
adamantium, o qual não elicitou sinais clínicos de toxicidade, tais como
alterações na pele, pêlos, olhos e membranas mucosas, função respiratória,
atividade somatomotora, mutagênica e comportamental em camundongos
(MARTELLO et al., 2016). Assim, com estes dados é possível inferir que
não há redução da viabilidade celular, indicando de forma preliminar
segurança de tais preparações em células intestinais. Contudo, ainda não é
possível afirmar que há aumento de viabilidade ou ainda crescimento celular,
pois o aumento na formação de cristais de formazan possa ter vindo de
reações de redução entre os fitoconstituintes antioxidantes das preparações e
o meio reacional.
As alterações da composição da microbiota impactam na sensibilidade
visceral, na motilidade intestinal e a permeabilidade, bem como na resposta
imune, promovendo assim um estado pró-inflamatório. As bactérias gramnegativas quando fagocitadas liberam da sua membrana celular externa uma
molécula altamente tóxica, denominada lipopolissacarídeo (LPS). Assim,
esta endotoxina contribui para manifestações da resposta inflamatória
intestinal através do estímulo de produção de mediadores pró-inflamatórios,
como TNF e diferentes interleucinas, bem como a expressão de enzimas
como ciclooxigenase-2 (COX-2) e óxido nítrico induzida (iNOS) (CRUZMACHADO, 2010; PASSOS; MORAES-FILHO, 2017).
Acredita-se que o óxido nítrico (NO) exibe papéis duplos aparentes na
modulação de vias de transporte intestinal, tendo atividade via pró-absortiva
e pró-secreção, dependendo do local de liberação e concentração (CRUZ-
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MACHADO, 2010). Neste estudo, os níveis de NO foram mensurados em
células expostas a preparações de C. reitiziana na presença ou ausência de
LPS. De fato, a incubação das preparações não aumentou os níveis de nitrito,
um indicador indireto da produção de NO, no sobrenadante de células IEC6, sugerindo ao menos ausência da indução da produção desta molécula. De
forma não esperada, e em contraste ao demonstrado por Meurer et al. (2019),
a incubação com LPS não promoveu aumento da produção de NO pelos
enterócitos, por tal motivo outros experimentos estão sendo viabilizados para
confirmar este resultado.
Como dito antes, a procura crescente por substâncias bioativas
devivadas de produtos naturais é uma estratégia terapêutica ao tratamento de
distúrbios gastrointestinais como a diarreia. A diarreia é proveniente do
aumento da motilidade intestinal resultando na perda de água e eletrólitos.
Neste contexto, inicialmente os ensaios in vivo foram realizados para
determinar o trânsito intestinal de camundongos e os efeitos das preparações
de C. reitziana neste parâmetro. O vermelho de fenol foi utilizado como
marcador para avaliação do efeito das preparações das folhas de C. reitziana
no trânsito intestinal e esvaziamento gástrico. Dentre os quatro tratamentos
testados para este parâmetro, somente o EADCR, FAE e FDCM conseguiram
concentrar metabólitos secundários que diminuiuram significativamente o
trânsito intestinal. De forma não esperada, o EHCR não promoveu a redução
na motilidade nas doses testadas, similarmente a resutados de Souza-Moreira
et al. (2011) obtidos com o extrato etanólico dos frutos de C. xanthocarpa
(1000 mg/kg). Adicionalmente, dada a identificação do flavonoide miricitrina
de forma pronunciada nas preparações analisadas, o efeito deste flavonoide
no trânsito intestinal de camundongos também foi mensurado, porém nenhum
efeito foi observado nas doses testadas. Diante desse dado, infere-se que a
miricitrina não participa dos efeitos elicitados pelas preparações de gabiroba
na motilidade intestinal e que outros compostos ainda não identificados
medeiam o efeito promovido por EADCR e das frações do EHCR neste
parâmetro.
O processo de esvaziamento gástrico é uma condição fisiológica
adaptada à execução de digestão e absorção intestinal do indivíduo e tem por
finalidade transferir o conteúdo alimentar do estômago para o duodeno e
desta forma está diretamente relacionada ao trânsito intestinal. O controle do
esvaziamento gástrico se dá pela regulação da motilidade gástrica e da
constrição do esfíncter pilórico através de fatores musculares, neurais
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(intrínseco e extrínseco) e hormonais (FAKHRY et al., 2017).
Concomitantemente ao experimento anterior, em nossos resultados foi
possível verificar que os grupos tratados com EADCR (10%) e EHCR (300
mg/kg) apresentaram níveis de esvaziamento gástrico reduzidos, o que é um
resultado interessante para um quadro de diarreia, devido ao conteúdo que
posteriormente seria direcionado ao lúmen, ainda permanecer no estômago.
É interessante realçar que o esvaziamento gástrico é um mecanismo
complexo afetado por diversos fatores e Rtibi et al. (2017) discutem que os
fenóis podem alterar a funcionalidade das contrações tônicas por aumentarem
ou diminuirem a pressão intragástrica. Contudo, o efeito observado na dose
intermediária do EHCR não foi esperado, bem como a ausência de efeitos de
ambas as frações no esvaziamento gástrico, o que pode sugerir que
fitoconstituintes destas preparações possuem afinidades distintas e estão
agindo em alvos farmacológicos diferentes para elicitar o aumento do
esvaziamento gástrico ou do trânsito intestinal. Contudo, outros experimentos
necessitam ser realizados para melhor esclarecer esta hipótese.
A metoclopramida, um procinetico de uso clínico, é antagonista do
receptor de dopamina do tipo 2 (D2) responsável pelo aumento do tônus e
amplitude das contrações gástricas (especialmente antral), relaxando o
esfíncter pilórico, o duodeno e o jejuno, resultando no esvaziamento gástrico
e no trânsito intestinal acelerados (MADISCH et al., 2017). Diante do
exposto, e dado o pronunciado efeito inibitório do EADCR no esvaziamento
gástrico de camundongos, o envolvimento de receptores D 2 neste efeito foi
avaliado e para isso camundongos foram tratados oralmente com veículo ou
EADCR na presença ou ausência de metoclopramida. Como esperado, o
aumento na taxa de esvaziamento gástrico foi evidente em animais que
receberam veículo na presença de metoclopramida; contudo, de forma
interessante, a administração de EADCR foi capaz de manter a redução da
taxa de esvaziamento gástrico ainda na vigência da administração de
metocloproamida, indicando que o modo de ação do EADCR em reduzir a
taxa de esvaziamento gástrico não envolve a estimulação de vias
dopaminérgicas.
Uma das consequências da diarreia é o amolecimento das fezes ou
aumento do número de fezes aquosas juntamente com cólicas abdominais
(Who, 2005; Palombo, 2006). O óleo de ricino tem sido uma ferramenta
experimental útil na busca de preparações antidiarreicas (Tunaru et al., 2012),
dado que quando administrado por via oral é hidrolisado no duodeno por
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enzimas pancreáticas, levando à liberação de ácido ricinoleico que promove
alteração da permeabilidade dos eletrólitos da mucosa intestinal aumentando
consequentemente a atividade peristáltica (TUNARU, et al., 2012;
GOSWAMI, et al., 2013). Em continuidade aos ensaios in vivo, o teste de
indução da diarreia com óleo de rícino foi relizado e em conformidade com
os dados da mensuração do trânsito intestinal, os dados evidenciaram a ação
antidiarreica do EADCR, EHCR (300mg/kg) e FAE (300 mg/kg), sendo
possível observar a redução do número de fezes líquidas e semissólidas e um
retardamento no tempo do início da evacuação nos grupos tratados com tais
preparações oriundas das folhas de gabiroba.
De forma interessante, Rao et al. (2008) descreveram que a capacidade
antioxidante de compostos fenólicos pode promover manutenção da
integridade dos enterócitos, protegendo o ambiente contra o estresse
oxidativo na hipersecreção intestinal induzida por óleo de ricino. Assim,
ainda que em termos pré-clínicos, é possivel que o fato da FDCM não ter
reduzido o número de evacuação em animais expostos ao óleo de rícino tenha
direta relação com o fato de esta fração ter apresentado menores níveis de
compostos fenólicos, flavonoides e, portanto, menor poder sequestrador de
radicais livres.
Apesar dos fatos discutidos anteriormente, é importante ressaltar que
outros modos de ação podem estar envolvidos de forma mais direta com a
redução da frequência de evacuações em animais tratados com o EADCR,
EHCR ou FAE. É sabido que agonistas opioides, como a codeína ou morfina,
atuam em nível celular ligando-se aos receptores opioides que são ligados às
proteínas G inibitórias desencadeando o fechamento de canais de cálcio
voltagem dependentes, redução na produção de monofosfato de adenosina
cíclico (AMPs) e estimulando o efluxo de potássio resultando em
hiperpolarização celular, reduzindo a excitabilidade neuronal e a
neurotransmissão de impulsos nociceptivos, sendo que na musculatura lisa
pode provocar o aumento do tônus e redução da motilidade, resultando em
retardo na absorção e constipação (CAMILLERI, 2011). De fato, Schiller et
al., (1982) demonstraram em seus resultados que a codeína reduziu os
volumes de fezes relacionados a um efeito no movimento do fluido através
do intestino delgado proximal, resultando na retenção do conteúdo do lúmen,
permitindo uma absorção mais completa do conteúdo gastrointestinal e que
o antagonista opiáceo naloxona não afetou significativamente as taxas de
absorção de água ou eletrólitos no jejuno ou no íleo. Assim, antagonistas
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opióidérgicos são agentes úteis no tratamento e/ou a reversão da constipação
induzida por opióides.
Em vista disto, decidimos investigar se o EADCR e a FAE exerceram
seu efeito antidiarreico através da participação de mecanismos opioidergicos
através da administração prévia de naloxona. Desta maneira, foi possível
observar que mesmo diante da pré-administração de naloxona, o EADCR
permaneceu diminuindo o trânsito intestinal, bem como na diarreia induzida
com óleo de rícino, onde o EADCR e a FAE continuram promovendo a
redução do índice de evacuação nos animais. Como esperado, a
administração prévia de naloxona reduziu significativamente os efeitos da
codeína na motilidade intestinal. Assim, é possível inferir que esta ausência
de resposta antagônica da naloxona sobre a inibição da motilidade e do índice
de evacuação induzido por óleo de rícino em animais tratado com EADCR e
FAE, indica ausência de mecanismos opioidérgicos para promover tais
efeitos, em contraste ao que ocorre para a loperamida.
Como já é conhecido a diarreia osmótica é o resultado de um
desequilíbrio entre os mecanismos de absorção e secreção no trato intestinal
com perda excessiva de líquido e eletrólito nas fezes e desta forma, através
do ensaio de enteropooling o fluido gerado pelo processo diarreico induzido
por óleo de rícino, presente no lúmen do intestino delgado, foi retirado e
quantificado. Mediante os resultados, foi possível verificar que a
administração de óleo de rícino foi capaz de reduzir o volume e o peso do
contéudo intraluminal do grupo veículo e EADCR em relação ao naive
(animal que não foi exposto ao óleo de rícino). No caso dos dados oriundos
do grupo veiculo é possível que esta redução seja decorrente do aumento da
trânsito e expulsão do conteúdo luminal, ou seja, diarreia. Contudo é possível
discutir que animais tratados com EADCR e que apresentaram volume de
conteúdo intraluminal reduzido tenham apresentado baixo nível de
esvaziamento gástrico e consequentemente o conteúdo do lúmen intestinal
menor. Outro fato interessante, é que em contraste aos animais tratados com
veículo e expostos ao óleo de rícino, os animais tratados com EHCR e FAE
apresentaram aumento do volume e peso do conteúdo luminal. Levando em
consideração os resultados obtidos anteriormente, este aumento do conteúdo
encontrado no lúmen, poderia ser decorrente da redução do trânsito intestinal
e do índice de evacuação promovido por EADCR, EHCR e FAE.
Na busca de contribuir com dados experimentalmente validados sobre
o modo de ação das preparações testadas neste estudo, a atividade

102
espasmolítica do RS-EADCR, EHCR e FAE foi testada em segmentos
teciduais de jejuno de rato utilizando para isso técnica de banho de órgão
isolado. O uso de tecidos isolados nos permitiu verificar a atividade direta do
RS-EADCR, EHCR e FAE nas contrações teciduais induzidas pela
acetilcolina e serotonina. A ACh é considerada um importante
neurotransmissor do TGI, liberada pelos neurônios entéricos e estimula
receptores muscarínicos do sub-tipo M3 na superfície das células parietais.
Essa ligação permite o aumento intracelular de Ca+2, que vai ativar a quinase
da cadeia leve de miosina (MLCK) causando a fosforilação da miosina ou a
sensibilização dos miofilamentos ao Ca+2 promovendo a contração muscular.
Nos resultados obtidos foi possível observar que o RS-EADCR na
concentração de 100 µg/mL reduziu a contração da ACh assim como o EHCR
(30 e 300 µg/mL) e a FAE (300 µg/mL).
Desta forma podemos sugerir que o RS-EADCR, EHCR e a FAE
possuam componentes que possam se ligar aos receptores colinérgicos
inibindo a ação da ACh ou mesmo diminuindo o influxo de Ca +2 ou ativando
os canais de K+ (CAMILLERI, 2011). De forma inesperada, somente a
concentração intermediária do RS-EADCR foi capaz de aumentar o valor de
CE50 de ACh, assim é possível inferir que as proporções adequadas dos
fitoconstinuintes são cruciais nos efeitos elicitados por esta preparação.
Transpondo esse dado para um sistema orgânico vivo, e considerando que o
RS-EADCR é proveniente da decocção das folhas de gabiroba, é importante
ressaltar que a dose que elícitará o efeito provavelmente será aquela que
reunirá em proporções adequadas fitoconstituintes que em sua somatória de
ação favoreça a redução da potência de estímulos contráteis no lúmen
intestinal. Ainda é importante notar que, mesmo se tratanto de uma mistura
complexa, o RS-EADCR possui comportamento espasmolítico na
concentração intermediária semelhante a um antagonismo competitivo, sem
redução da resposta máxima, mas com deslocamento para direita da curva
concentração-resposta, o que também fortalece a hipótese da atividade em
receptores específicos da via colinérgica. De forma diferente , o EHCR e a
FAE reduziram o valor de Emax da resposta contrátil nas curvas cumulativas
de ACh, o que poderia indicar, ainda que se tratando de preparações
complexas, de um perfil de antagonismo não competitivo, assim, é provável
mas ainda não provado que os fitoconstituintes dessas preparações possam
estar elicitando seus efeitos de modo a jusante da cascata de sinais mediado
pela acetilcolina, como por exemplo, pelo bloqueio da participação dos íons
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cálcio, uma vez que os receptores M3 interagem com G q para desencadear a
hidrólise do fosfoinositídeo, a mobilização de Ca 2+ e uma resposta contrátil
direta. Assim, ainda que não obtendo uma reposta dependente de
concentração, provavelmente o efeito antiespasmolítico das preparações de
C. reitzina testadas neste estudo é mediado pela redução da resposta contrátil
da ACh, o que também foi descrito para extrato aquoso de folha de Psidium
Guajava Linn (MAHASETH et al., 2015).
Além da acetilcolina, a liberação e/ou redução na recaptação de
serotonina desempenha papel importante na regulação da motilidade
intestinal. A serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) produz seus efeitos
através de uma variedade de receptores ligados à membrana e o trato
gastrointestinal é um dos maiores depósitos de 5-HT, a qual é sintetizada nos
neurônios serotoninérgicos localizados no SNC e nas células
enterocromafins, desempenhando um papel importante na função intestinal
sendo liberada em resposta ao aumento da pressão intraluminal, iniciando o
reflexo peristáltico e motilidade propulsiva (SIKANDER et al., 2009;
EBERT-ZAVOS et al., 2013; KENDIG; GRIDER, 2015). A participação de
alterações em vias serotoninérgicas nos efeitos deflagrados por RS-EADCR,
EHCR e FAE também foi verificada e é possível observar, que o RS-EADCR
também foi efetivo em reduzir o efeito contrátil da serotonina somente em
uma concentração intermediária, e de forma similar ao EHCR, o qual diminui
a contração induzida pela 5-HT apenas na concentração de 100 µg/mL).
Interessantemente, a menor e a maior de tais preparações concentração não
alteraram a contração induzida pelo neurotransmissor 5-HT, mostrando
dados que se ajustam a uma função em forma de U. As relações dose-resposta
em forma de U podem ser entendidas em termos que nem sempre a maior
concentração ou dose é a mais efetiva (Stebbing, 1979), o que poderia estar
acontecendo em decorrência de uma sobreposição de efeitos de diferentes
fitoconstituintes e o aumento da competitividade aos receptores
serotoninérgicos promovendo o aumento das contrações induzidas pela 5-HT
na presença de concentrações maiores dessas preparações de gabiroba. Em
continuidade, os resultados da incubação com a FAE mostraram que houve a
redução da contração induzida pela 5-HT de forma concentraçãodependende, confirmando a redução do estímulo serotoninérgico como um
dos possíveis mecanismos pelos quais esta fração diminui a peristalse dos
segmentos teciduais de jejuno de rato.
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Além de fatores motores e absorvitivos, a diarreia também pode ser
infecciosa e se dá pela contaminação através de micro-organismos
enteropatogênicos ocasionando infecção gastrointestinal (Huwaitat et al.,
2016) e, por estas circunstâncias a atividade antibacteriana do RS-EADCR,
EHCR e FAE foram avaliados. Nestes experimentos, foi observado que não
houve atividade bacteriostática do EHCR para as bactérias S. aureus, E. coli
e S. typhimurium. Os autores Lescano et al. (2016), realizaram esta
metodologia com o extrato de frutos de C. adamantium e seus resultados
também não expressaram atividade contra as mesmas bactérias utilizadas em
nosso estudo.
Em contrapartida, o RS-EADCR promoveu efeito bacteriostático para
as duas bactérias Gram-negativas testadas (Escherichia coli e Salmonella
typhimurium) e Gram-positiva (Staphilococus aureus), as quais são grandes
causadoras de gastroenterite. Corroborando com esses dados, Markman et al.
(2002) confirmaram que os óleos essenciais extraídos por hidrodestilação de
floração e frutos de C. xanthocarpa mostraram atividade antimicrobiana
contra Staphylococcus aureus e Pseudomonas aureuginosa.
A ação antimicrobiana foi observada na fração rica em flavonóides
(FAE) sobre as bactérias Gram-positivas e negativas elicitadas. Mediante aos
resultados obtidos, a CIM da fração foi de 1,0 mg/mL para as duas bactérias
Gram-negativas e surpreendentemente de 0,25 mg/mL para S. aureus. Os
trabalhos de Cardoso et al. (2016) também demostraram ação bacteriostática
de frações provenientes do extrato metanólico das folhas de C. pubescens e
C. adamantium, segundo os autores, os compostos como flavonoides e
chalconas presentes neste gênero, podem ser responsáveis pela inibição
destas bactérias.
As espécies de Candida, predominantemente cepas de Candida
albicans, fazem parte do microbioma do trato gastrointestinal, mas alterações
na homeostase do intestino promove a proliferação deste fungo e causando
diarreia (ROZKIEWICZ et al., 2005). Através do pressuposto, testamos a
FAE contra o fungo Candida albicans, e foi observado que elapromoveu
efeito fungicida. Portanto, o estudo relatou que a FAE possui atividade sobre
uma grande variedade de micro-organismos, sendo útil em diarreias
infecciosas e que também reúne propriedades antiespasmódicas.
A partir destes resultados é possível observar que os métodos de
extração estão diretamente relacionados à atividade antibacteriana, onde
possivelmente solventes mais polares como a água e a temperatura podem ter
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grande influência na obtenção de substâncias bioativas. Além do mais, a
evidência de atividade bacteriostática o RS-EADCR contribui de forma
significativa para a validação do uso popular das folhas de gabiroba no
tratamento da diarreia, dado que a população as utiliza sob a forma de
decocção.
Além de bactérias, a Giardia lamblia (também conhecida
como Giardia duodenalis) é um protozoário flagelado com capacidade de
causar diarreia. O tratamento da giardíase tem sido problemático por muito
tempo porque nenhuma terapia é 100% eficaz (MMBAGA; HOUPT, 2017).
E de forma interessante, alguns trabalhos demostraram que a família
Myrtaceae possui atividade antiparasitária (Brandeli et al., 2009) e pautado
nestes indícios, a atividade antigiardia do EHCR e FAE foi avaliada; contudo
o potencial antiparasitário sobre a Giárdia lamblia in vitro destas preparações
não foi confirmado.
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7 CONCLUSÕES
Em conjunto os resultados obtidos neste estudo demonstram que o
EHCR, FAE e EADCR apresentam em sua composição fitoquímica
flavonoides e polifenois, o que possivelmente pode desempenhar papel
fundamental no sequestro de radicais livres e, por conseguinte auxiliar na
manutenção da integridade ou restauração dos enterócitos no lúmen
intestinal. De forma interessante, o potencial antidiarreico do EHCR, FAE e
EADCR foram confirmados através da diminuição da motilidade intestinal e
do acúmulo de material intraluminal intestinal, o que terapeuticamente pode
ser interessante em diarreia motora e secretória. Por fim, o RS-EADCR
demostrou efeito antibacteriano contra duas bactérias gram-negativas e
positiva, causadoras de gastroenterite, evidenciando que a forma sob a qual a
população utiliza esta planta medicinal também pode ser útil no tratamento
de diarreias infecciosas. Por fim, ainda que pré-clinicamente, este estudo
contribui para a validação do uso das preparações das folhas de C. reitziana
como tratamento alternativo no tratamento de desordens intestinais
diarreicas.
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