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RESUMO 

A fitoterapia cada vez mais está presente nos serviços de atenção primária à saúde, sendo 

empregados para diversas finalidades, principalmente como complemento ao tratamento de certas 

patologias, como a hipertensão arterial sistêmica. Dentre essas plantas, podemos destacar a 

Gomphrena celosioides, planta medicinal comumente utilizada para o tratamento de doenças 

infecciosas, e que em estudos recentes, demonstrou atividade diurética. Este estudo objetivou verificar 

se o extrato etanólico de G. celosioides possui atividade vasodilatadora, em estudos de órgão isolado, 

utilizando-se de aorta de ratos. Para realizar o estudo, a aorta dos animais foi removida através de 

toracotomia, após os animais terem sido submetidos à eutanásia. Feito este processo, os anéis aórticos 

foram levados para cubas de órgão isolado contendo solução nutriente de Krebs-Henseleit modificado, 

onde após o período de estabilização do tecido, foram iniciados os testes com doses do extrato variando 

de 3-3000 ug/mL, sendo administrados de forma cumulativa na cuba. O presente estudo foi capaz de 

demonstrar a atividade vasodilatadora do extrato etanólico de G. celosioides em testes de reatividade 

vascular em aorta isolada de ratos, estudos futuros devem ser realizados, a fim de se identificar o 

possível mecanismo de ação do extrato. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Ataliba et al. (2017), as plantas medicinais de uso popular vêm sendo 

empregadas pela sociedade como complemento ao tratamento medicamentoso em 

determinadas patologias, sendo esta prática conhecida por fitoterapia, e a mesma está 

crescendo cada vez mais nos serviços de atenção primária à saúde. De acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (2010), medicamento fitoterápico é 

todo medicamento que advém exclusivamente de matéria-prima vegetal, sendo 

empregados em tratamentos com finalidade profilática, curativa ou paliativa.  

G. celosioides (Amaranthaceae) é conhecida popularmente como perpétua-

brava (Moreira e Bragança, 2011; De Paula Vasconcelos et al., 2018). Salvador et al. 
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(2012) destacaram que essa espécie é utilizada para o tratamento de distúrbios 

gastrointestinais e respiratórios, assim como para doenças infecciosas.  

Wagner et al. (1999) descreveram a planta com caules de 10 a 20 cm, 

possuindo pouca ramificação, com folhas oblongo-lanceoladas e flores com pontas 

cilíndricas. De acordo com Cunha e Bortolotto (2011), trata-se de uma planta medicinal 

comumente utilizada pela população do estado do Mato Grosso do Sul e sua utilização 

é feita por decocção (Vasconcelos, 2018). 

Estudos realizados por De Paula Vasconcelos et al. (2017; 2018) com G. 

celosioides demonstraram que a espécie possui alta capacidade diurética, natriurética, 

anti-hipertensiva e cardioprotetora. Foi descrito por Onocha et al. (2005) que G. 

celosioides possui efeitos antifúngico, antimicrobiano e atividade antiparasitária em 

baixas concentrações. Outro estudo realizado recentemente com G. celosioides 

demonstrou que o seu extrato possui efeito anti-hipertensivo em ratos que sofreram de 

isquemia miocárdica (Sanou et al., 2019). 

Gasparotto Junior et al. (2011) demonstraram a relação da capacidade de 

redução da pressão arterial com o teor de flavonoides contidos em espécies 

medicinais. Um exemplo citado pelos autores foi do flavonoide isoquercitrina, que foi 

capaz de inibir a atividade da enzima conversora da angiotensina (ECA). 

Diante do potencial biológico apresentado pela G. celosioides e da escassez de 

estudos referentes a sua atividade vasodilatadora, este trabalho tem por principal 

objetivo o de verificar a capacidade vasodilatadora do extrato etanólico desta espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais – 

CEUA da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, sob protocolo de n° 

06/2018 e a coleta da espécie medicinal foi autorizada pelo SisGen sob protocolo n° 

A87CFEB. 

Para as análises, foram utilizados ratos Wistar. Para o isolamento da aorta dos 

animais, eles foram anestesiados e decapitados, em seguida, realizou-se uma 

toracotomia para exposição dos órgãos internos e de sua aorta. A mesma foi removida 

e limpa em placa contendo solução de Krebs-Henseleit modificado, tendo sido dividida 

em 3 anéis, com o endotélio de um dos anéis removidos mecanicamente. Os anéis da 

aorta foram colocados em cubas de órgão isolado contendo também a solução de 

Krebs-Henseleit modificado a uma temperatura de 37 °C e as mesmas foram 
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conectadas em transdutores para realizar a leitura de vasodilatação e vasoconstrição 

através do programa MLS260/8 LabChart Pro ADINSTRUMENTS. 

Antes do início dos testes, o tecido aórtico presente nas cubas foi deixado em 

repouso a uma tensão de 1,5 g (valor para simular a pressão arterial) por um período 

aproximado de 40 minutos, com três trocas da solução de Krebs presente na cuba. 

Após este período de estabilização, curvas de fenilefrina, acetilcolina e nitroprussiato 

foram realizadas para avaliar a integridade do músculo liso vascular e para realizar o 

estímulo para o teste do extrato etanólico de G. celosioides (Da Silva et al., 2012). 

Para o teste, foram utilizadas doses cumulativas (3-3000 ug/mL) do extrato, 

previamente diluído em solução salina, ao qual foram acrescentados 100 uL na solução 

de Krebs-Henseleit odificado presente nas cubas (Da Silva et al., 2012). A cada 

acréscimo realizado na cuba, era aguardado o tempo de estabilização (15 min) para 

verificar a resposta da reatividade vascular do vaso, sendo, logo em seguida, realizado 

o acréscimo de uma dose maior do extrato, corroborando com a metodologia de doses 

cumulativas de 3-3000 ug/mL. Ao final dos testes, foi acrescentada outra dose de 

fenilefrina, acetilcolina e nitroprussiato, a fim de se verificar se o tecido aórtico ainda 

estava viável. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível constatar, através dos resultados obtidos, que o extrato etanólico de 

G. celosioides teve um efeito vaso relaxante em anéis aórticos pré-contraídos com 

fenilefrina, tanto em aorta com endotélio, quanto em aorta que teve o seu endotélio 

removido mecanicamente. 

Como demonstrado na figura 1, é possível observar redução significativa na 

contração do vaso em relação à fenilefrina (vasoconstritor) em todas as doses 

testadas, exceto na dose de 3000 ug/mL, onde é possível observar atividade 

constritora. Comparando com a acetilcolina (vasodilatador), o extrato foi capaz de 

reduzir a pressão arterial em 68,71% na dose de 1500 ug/mL, sendo essa considerada 

a dose mais efetiva ao longo do experimento.  
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Figura 1: Efeito vaso relaxante do ExGc (extrato etanólico de G. celosioides) em aorta 

isolada. ** P < 0.01, *** P < 0.001 indicam diferenças significativas. As diferenças foram analisadas por 

análise Two-way ANOVA seguido do teste de Bonferroni post-tests. 

 

Já na figura 2, é possível observar uma redução significativa do extrato em 

comparação com a fenilefrina. Nesta etapa do experimento foi possível identificar uma 

maior atividade do extrato em aorta que teve seu endotélio removido mecanicamente. 

Em comparação com o nitroprussiato (vasodilatador), o extrato teve uma ação vaso 

relaxante por volta de 74,29% na dose de 1500 ug/mL, sendo essa considerada a dose 

mais efetiva ao longo do experimento em aorta sem endotélio. 

 

Figura 2: Efeito vaso relaxante do ExGc (extrato etanólico de G. celosioides) em aorta isolada. 

*** P < 0.001 indica diferença significativa. A diferença foi analisada por análise Two-way ANOVA 

seguido do teste de Bonferroni post-tests. 
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Pode-se, portanto, concluir, que o extrato etanólico de G. celosioides 

apresentou uma forte capacidade de causar vaso relaxamento em aorta pré contraída 

com fenilefrina, apresentando resultados satisfatórios na presença e na ausência de 

endotélio. Essa atividade pode estar envolvida com os canais de potássio (K+) 

presentes na parede do vaso, assim como uma possível utilização da via do óxido 

nítrico em sua atividade. Estudos posteriores devem ser realizados a fim de identificar o 

mecanismo de ação pelo qual o extrato apresentou a atividade vasodilatadora em aorta 

isolada. 

 
REFERÊNCIAS 

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n° 14, de 31 de março de 
2010. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos.  
ATALIBA, F.J.B.; COSTA, D.A.; FARIAS, A.D.; SOUZA, J.B.P. Interações planta 
medicinal x medicamento convencional no tratamento da hipertensão arterial. Infarma-
Ciências Farmacêuticas, v. 29, n. 2, p. 90-99, 2017. 
CUNHA, S. A.; BORTOLOTTO, I. M. Etnobotânica de Plantas Medicinais no 
Assentamento Monjolinho, município de Anastácio, Mato Grosso do Sul, Brasil. Acta 
Botanica Brasilica, v. 25, p. 685-698, 2011. 
DA SILVA, R. de C.; CRESTANI, S.; DE SOUZA, P.; BOLIGON, A. A.; ATHAYDE, M. 
L.; SANTOS, A. R.; MARQUES, M. C.; KASSUYA, C. A.; DA SILVA-SANTOS, J. E. 
Endothelium-dependent and independent vasorelaxation induced by an n-butanolic 
fraction of bark of Scutia buxifolia Reiss (Rhamanaceae). Journal of 
Ethnopharmacology, v. 14, n; 3, p. 997-1004, 2012. 
DE PAULA VASCONCELOS, P.C.; SPESSOTTO, D.R.; MARINHO, J.V.; SALVADOR, 
M.J.; JUNIOR, A.G.; KASSUYA, A.L.K. Mechanisms underlying the diuretic effect of 
Gomphrena celosioides Mart. (Amaranthaceae). Journal of Ethnopharmacology, v. 
202, p.  85-91, 2017. 
DE PAULA VASCONCELOS, P.C.; TIRLONI, C.A.S.; PALOZI, R.A.C.; LEITÃO, M.M.; 
CARNEIRO, M.T.S.; SCHAEDLER, M.I.; SILVA, A.O.; SOUZA, R.I.C.; SALVADOR, 
M.J.; JUNIOR, A.G.; KASSUYA, C.A.L. Diuretic herb Gomphrena celosioides Mart. 
(Amaranthaceae) promotes sustained arterial pressure reduction and protection from 
cardiac remodeling on rats with renovascular hypertension. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 224, p. 126-133, 2018. 
GASPAROTTO JUNIOR, A.; GASPAROTTO, F.M.; LOURENÇO, E.L.; CRESTANI, S.; 
STEFANELLO, M.E.; SALVADOR, M.J.; DA SILVA-SANTOS, J.E.; MARQUES, M.C.; 
KASSUYA, C.A. Antihypertensive effects of isoquercitrin and extracts from Tropaeolum 
majus L.: evidence for the inhibition of angiotensin converting enzyme. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 134, n. 2, p. 363-72, 2011. 
MOREIRA, H.J.C.; BRAGANÇA, H.B.N.; Manual de identificação de plantas 
infestantes: hortifrúti. FMC Agricultural Products, p. 70-71, 2011. 
ONOCHA, P.A.; DOSUMU, O.O.; AJAIYEOBA, E.O.; EKUNDAYO, O. Phytochemical 
Screening and Biological Activities of Gomphrena celosioides (C. Mart) Extracts. 
Nigerian Society for Experimental Biology, v. 5, n. 2, p. 61-67, 2005. 
SALVADOR, M.J.; ANDREAZZA, N.L.; PASCOAL, A.C.R.F.; PEREIRA, P.S.; FRANÇA, 
S.C.; ZUCCHI, O.L.A.D.; DIAS, D.A. Bioactive Chemical Constituents and 
Biotechnological Production of Secondary Metabolites in Amaranthaceae Plants, 
Gomphreneae Tribe. Biotechnological Production of Plant Secondary 
Metabolites, v. 35, p. 124-158, 2012. 



 6 

SANOU, D.S.; SAWADOGO, S.; GRAUZAM, S.; TANGUY, S.; LEIRIS, J.; BOUCHER, 
F.; BÉLEMTOUGRI, R.G.; SAWADOGO, L. Gomphrena celosioides (Amaranthaceae) 
aqueous extract effects on vascular reactivity of rats subjected to myocardial ischemia 
for 7 and 14 days. International Journal of Biological and Chemical Sciences, v. 13, 
n. 1, p. 1-7, 2019. 
VASCONCELOS, P.C.P. Avaliação do potencial diurético, anti-hipertensivo e 
cardioprotetor da planta medicinal Gomphrena celosioides Mart. 
(Amaranthaceae) em ratos. 2018. 64 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – 
Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Grande Dourados, 
Dourados, MS. 
WAGNER, W.L.; HERBST, D.R.; SOHMER, S.H. Manual of the flowering plants of 
Hawai'i. University of Hawaii Press, v. 1, 1999. 
 
 
 


