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RESUMO 

 

ZANETTI, L.S. Avaliação do uso do extrato da planta medicinal brasileira U. guianensis 

no tratamento de asma em um modelo animal. 2017. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto/USP – Ribeirão Preto, 2017.  

 

A asma é uma doença inflamatória crônica com alta prevalência e caracterizada por hiper-

responsividade da via aérea, inflamação, e remodelamento brônquico, e é responsável por 

considerável morbimortalidade em todo mundo. Os tratamentos disponíveis para a asma 

podem apresentar diferentes respostas e vários efeitos colaterais. Por isso, o desenvolvimento 

de novas drogas para o tratamento da asma é muito importante. A Uncaria guianensis (Aubl.) 

J. F. Gmel. (“unha de gato”, Rubiaceae) (UG), é uma planta encontrada principalmente na 

Amazônia e na América Central, e apresenta atividade anti-inflamatória e antioxidante. Até o 

momento, não há relato de estudos da U. guianensis no tratamento da asma. O objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos da administração de dois extratos das folhas da U. guianensis no 

tratamento da asma em um modelo animal, e os mecanismos envolvidos. Camundongons 

Balb/c foram sensibilizados duas vezes com ovalbumina (OVA) por via interperitoneal (ip) 

com uma semana de intervalo entre as sensibilizações, após uma semana, os camundongos 

foram desafiados com OVA via intranasal por três dias consecutivos e tratados com os 

extratos aquoso ou hidroetanólico da U. guianensis (100 mg/kg) via intraperitoneal por três 

dias consecutivos, durante os desafios com OVA. Os camundongos controles receberam 

solução salina nos mesmos dias. Após a sensibilização e desafios, os animais foram 

ventilados e medidas in vivo da hiper-responsividade brônquica foram realizadas com a 

administração de aerossois com concentrações crescentes de metacolina. Após, o lavado 

broncoalveolar (LBA) foi coletado para contagem de células totais e diferenciais. Sangue foi 

colhido para dosagem de IgE específica para OVA e os pulmões foram retirados para 

quantificação de citocinas inflamatórias no homogenato, além de determinação da capacidade 



 

antioxidante total e análise histológica. A administração do extrato hidroetanólico diminuiu 

significativamente o número de células totais e diferenciais no LBA e a hiper-responsividade 

brônquica, quando comparados ao grupo que não recebeu o tratamento. O extrato aquoso não 

foi capaz de diminuir a contagem de células totais e diferenciais e mostrou uma pequena 

diminuição na hiper-reatividade brônquica. Tanto o extrato aquoso quanto o hidroetanólico 

diminuíram as concentrações de interleucina (IL)-13 no homogenato pulmonar, mas não 

foram capazes de diminuir os níveis de IgE no soro, o número de células inflamatórias no 

tecido pulmonar, nem foram capazes de aumentar a capacidade antioxidante total. Com isso, 

concluímos que a administração dos dois extratos (aquoso e hidroetanólico) das folhas da 

espécie U. guianensis foi efetiva no tratamento da asma em um modelo animal, tanto em 

termos de mecânica pulmonar quanto em marcadores inflamatórios, com superioridade 

terapêutica do extrato hidroetanólico.  

 

Palavras-chave: Asma. Fitoterápicos. Inflamação. Rubiaceae. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ZANETTI, L.S. Evaluation of the use of extract from the Brazilian medicinal plant 

Uncaria guianensis in the treatment of asthma in an animal model. 2017. Dissertation 

(Master’s degree) – Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2017. 

 

 

Asthma is a highly prevalent chronic inflammatory disease characterized by airway 

hyperresponsiveness, inflammation, and remodeling, with considerable morbidity and 

mortality worldwide. Available asthma treatments can elicit different responses and numerous 

side effects. Therefore, the development of new drugs for asthma treatment is highly 

desirable. Uncaria guianensis (Aubl.) J. F. Gmel. (“cat’s claw”, Rubiaceae) (UG), a plant 

found mainly in the Amazon and the Central America, has anti-inflammatory and antioxidant 

activities. To date, there is no study of U. guianensis in the treatment of asthma The aim of 

the study was to evaluate the effects of the administration of two extracts from leaves of U. 

guianensis in the treatment of asthma in an animal model and the mechanisms involved. 

Balb/c mice were sensitized twice with ovalbumin (OVA) intraperitoneally (ip) one week apart. 

After one week, mice were challenged with intranasal OVA for three consecutive days and treated 

with either aqueous or hydroethanolic extract of U. guianensis (100 mg/kg) ip for three 

consecutive days, during OVA challenges. Control mice received saline solution on the same 

days. After sensitization and challenge, the animals were ventilated and in vivo measurement 

of bronchial hyperresponsiveness was performed with increasing concentrations of 

aerosolized methacholine. After, bronchoalveolar lavage (BAL) was collected for total and 

differential cell count. The blood was collected to measure OVA specific IgE, and the lungs 

were removed for measurement of cytokine levels and total antioxidant capacity in the 

pulmonary homogenate, and for histological analysis. The hidroethanolic extract 



 

administration significantly reduced total and differential cells number and bronchial 

hyperresponsiveness, compared to the group that received no treatment. The aqueous extract 

did not decrease the total and differential cell count and showed a small decrease in bronchial 

hyperresponsiveness. Both extracts decreased interleukin (IL)-13 levels in the pulmonary 

homogenate, but did not decrease serum IgE levels nor the number of inflammatory cells in 

lung tissue, nor were they able to increase total antioxidant capacity. We concluded that the 

administration of two extracts (aqueous and hydroethanolic) from leaves of U. guianensis was 

effective in the treatment of asthma in animal models, both in pulmonary mechanics and in 

inflammatory markers, with therapeutic superiority of the hydroethanolic extract. 

 

Keywords: Asthma. Herbal medicine. Inflammation. Rubiaceae. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Definição e Epidemiologia da Asma 

A asma é definida como uma inflamação crônica das vias aéreas, heterogênea, 

caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas; limitação variável ao fluxo aéreo, 

reversível espontaneamente ou com o tratamento; e remodelamento brônquico (1). Manifesta-

se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, desconforto torácico e tosse, 

particularmente à noite e pela manhã ao despertar (2). 

Considerada uma das doenças crônicas mais comuns, a asma acomete crianças e 

adultos em todos os países, independentemente do nível de desenvolvimento (3). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), há cerca de 300 milhões de pessoas no mundo que 

sofrem com asma e estimam-se 250 mil mortes por ano decorrentes dessa doença (4). 

   Estudos mostram que a asma afeta de 5 a 16% da população mundial (5), e sua 

prevalência aumentou acentuadamente em todo mundo na segunda metade do século, mas 

parece ter atingido um platô depois disso, especialmente em países com alta prevalência de 

asma, como é o caso da Inglaterra; no entanto, os EUA são exceção, onde houve um aumento 

na prevalência da asma de 7,3% para 8,4% entre 2001 e 2010, e continua a afetar 

principalmente as crianças e a população mais carente (6). Dados indicam que 11,6% das 

crianças entre 6 e 7 anos de idade em todo mundo relatam sintomas relacionados à asma (7). 

Em 2010, somente nos Estados Unidos, houve uma estimativa de que 18,7 milhões de adultos 

e 7 milhões de crianças sofriam com a asma (5). 

 A prevalência da doença no Brasil gira em torno de 19 a 24,3% (8). Somente em 2014, 

de Janeiro a Novembro, foram 105,5 mil internações pela doença, gerando um custo de R$ 

57,2 milhões para a rede pública de saúde, segundo dados do SIH (Sistema de Informações 

Hospitalares) (9). 

 Populações específicas de pacientes com asma apresentam maior morbidade e 

mortalidade. Nos EUA, as mortes ocasionadas pela doença são 30% mais frequentes em 

mulheres do que em homens, 75% mais frequentes em afro-americanos do que em pessoas 

brancas, e sete vezes mais frequentes em pessoas acima de 65 anos do que em crianças (5). 

Outro dado importante, é de que pacientes com asma severa ou de difícil controle (que 

representam de 5 a 10% dos pacientes asmáticos) apresentam índices maiores de morbidade 

do que a população com asma em geral (10). 

 O tratamento e o manejo da asma têm impacto direto na vida financeira das pessoas 

que sofrem com a doença. Pesquisa realizada mostrou que o custo direto da asma (utilização 
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de serviços de saúde e medicações) foi o dobro entre pacientes com asma não controlada 

comparados com aqueles com asma controlada. No entanto, o gasto direto relacionado às 

medicações foi maior entre os portadores de asma controlada, sendo que 82,2% desses 

utilizavam corticosteroides inalatórios regularmente (2). Além disso, a asma também ocasiona 

absenteísmo escolar, perda de dias de trabalho, impactando de forma incisiva na qualidade de 

vida, assim como no desenvolvimento físico, intelectual e emocional (11). 

 

1.2   Fisipatologia da Asma 

 Para muitos pacientes que sofrem com a asma, a doença tem sua origem na infância, e 

tanto os fatores genéticos (atopia) como os fatores ambientais (vírus, alérgenos e exposição 

ocupacional) têm papel importante tanto no desenvolvimento como na evolução da doença 

(12). 

 A inflamação das vias aéreas é tida como um dos mecanismos fisiopatológicos mais 

importantes no desenvolvimento da asma. Várias células inflamatórias encontram-se 

envolvidas neste processo, entre elas destacam-se: os mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, 

células dendríticas, macrófagos e neutrófilos, além de células brônquicas epiteliais, como as 

células epiteliais, as musculares lisas, endoteliais, fibroblastos, miofibroblastos e nervos (2). 

Entre essas células, destaca-se a importância da associação entre a asma e os eosinófilos, onde 

pessoas asmáticas apresentam número elevado dessa célula inflamatória no sangue, no escarro 

e no lavado broncoaoveolar (LAB). Além disto, estudos histológicos de pessoas que 

morreram devido à doença mostraram, na submucosa brônquica, um número também elevado 

de eosinófilos (13). 

A asma tem sido considerada não somente uma doença inflamatória com aumento da 

responsividade brônquica, mas também uma doença caracterizada pela presença de alterações 

estruturais nas paredes das vias aéreas, conhecidas como remodelamento brônquico. O 

remodelamento apresenta como característica o espessamento da lâmina basal subepitelial, 

aumento no número de miofibroblastos, hiperplasia e hipertrofia de músculo liso, aumento de 

glândulas mucosas, aumento da área vascular e alteração da deposição e composição das 

proteínas e proteoglicanas da matriz extracelular (14). 

Um outro componente importante no processo da instalação da asma é o epitélio da 

via aérea, que juntamente com as células dentríticas e os macrófagos respondem a fatores 

externos ambientais, como alérgenos e poluentes, e a agentes infecciosos, como os vírus. Esta 

resposta inicial leva à transmissão de sinais para outras células como as células T e B e os 
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mastócitos, com ativação de células estruturais da via aérea, como as células musculares lisas, 

células caliciformes  e fibroblastos (15). As citocinas, por sua vez, também são importantes na 

promoção da inflamação crônica da via aérea e no remodelamento (16,17),  pelas suas ações 

nas células inflamatórias e estruturais e por afetarem e promoverem interações células a 

células (18,19). As células Th2 e células linfoides inatas do tipo 2 (ILC2s) são agora 

reconhecidas por terem um papel importante na asma alérgica eosinofílica. Elas produzem 

interleucinas 4, 5 e 13 (IL-4, IL-5 e IL-13) que, por sua vez, levam ao aumento da produção 

de IgE e inflamação eosinofílica, ao passo que as citocinas imunes inatas como as 

interleucinas 1, 25 e 33 (IL1, IL-25 e IL-33) e a linfoproteína estromal tímica (TSLP) 

liberadas das células epiteliais da via aérea podem ativar células Th2 ou ILC2s, ou ambas 

(16). 

 Ao longo das últimas décadas, muito se tem estudado sobre a fisiopatologia da asma, e 

estudos descrevem a importância e a forte associação das células Th2 e da IgE no 

desenvolvimento da doença (6). Com isso, diferentes subtipos de células Th têm sido 

identificadas, assim como as citocinas que elas produzem. A produção de células Th1 é 

promovida principalmente por IL-12, e a diferenciação em células Th2 ocorre na presença de 

IL-4; por sua vez, as células Th1 produzem Interferon-gama (IFN-g), ao passo que as células 

Th2 produzem IL-4, IL-5 e IL-13. Daí a asma ser associada a uma resposta Th2, já que as 

citocinas liberadas pelas mesmas são as responsáveis pela maioria das características da 

doença (20). Desta forma, uma das possíveis explicações para a patogênese da asma é o 

desequilíbrio da resposta imune Th1/Th2, com um desvio para a resposta do tipo Th2. A 

presença de linfócitos T CD4+, do subtipo Th2 ativado, e de suas citocinas e quimiocinas (IL-

4, IL-5, IL-9, IL-13 e IL-16), induzem um padrão de resposta típico Th2, ocasionando, como 

dito anteriormente, a ativação de células B, produção de IgE, supressão de células Th1, 

crescimento e diferenciação de eosinófilos e aumento na atividade de mastócitos (21). Esse 

desequilíbrio altera a homeostase do organismo levando a um quadro alérgico, como a asma.  

Abaixo, na Figura 1, temos um esquema da fisiopatologia da asma. 
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Figura 1 - Resumo da fisiopatologia da asma. O contato com alérgeno induz uma resposta de padrão Th2, com a 
liberação de citocinas, tais como IL-4, IL-5 e IL-13, que estimulam a produção de eosinófilos, IgE e 
degranulação de mastócitos. Adaptado de Olin (4). 

 

1.3   Tratamento da asma 

O tratamento da asma envolve em dois aspectos importantes: o controle da exposição 

a desencadeantes (controle ambiental) e a terapia medicamentosa (6). Como tratamento de 

primeira escolha, os corticosteroides inalatórios são usados como terapia de controle; o uso 

consistente desses corticosteroides (como beclometasona, budesonida, ciclesonida, 

flucocinolida, fluticasona e mometasona) podem melhorar os sintomas da asma, a qualidade 

de vida, medidas da função da via aérea, a hiper-responsividade, assim como a frequência e a 

gravidade das exacerbações (22).  

Os broncodilatadores de ação curta, também chamados de β agonistas de ação curta, 

são usados para o alívio imediato de sintomas agudos e constituem a primeira opção 

broncodilatadora nas exacerbações. Como opção terapêutica para pacientes que apresentem 

sintomas asmáticos ou exacerbações, temos os b agonistas de longa duração (como o 
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formoterol e salmeterol), que devem ser usados juntamente com os corticosteroides 

inalatórios (23). Os antagonistas de leucotrienos (como o montelukast) também são efetivos 

para o tratamento da asma, sozinho ou combinado com outras terapias de controle, 

especialmente em pacientes com doença alérgica ou sintomas asmáticos relacionados aos 

exercícios (24). Como uma outra opção ao tratamento, temos também os antagonistas 

muscarínicos de longa ação, que atuam através da broncodilatação, mostrando uma eficácia 

modesta como adjunto à terapia com corticosteroides e b agonistas de longa ação (25,26). Já o 

omalizumab, um anticorpo monoclonal anti-IgE, é atualmente recomendado  para uso no 

tratamento à asma grave refratária em pacientes atópicos, com base em dados de vários 

estudos controlados e randomizados (22); no entanto, seu uso é limitado devido o alto custo 

desse medicamento (27). E finalmente, temos a termoplastia brônquica, um procedimento 

realizado através de um endoscópio, disponível em centros especializados, que utiliza a 

energia térmica para “romper” a musculatura lisa brônquica (28).     

 A terapia “padrão” para a asma é eficaz e controla os sintomas da doença na maioria 

dos casos, mas não em todos. Estima-se que 90-95% dos pacientes atingem o controle 

preconizado por meio de cessação do tabagismo, prescrição adequada dos medicamentos, 

otimização da disponibilidade de medicamentos (produção de medicamentos genéricos), além 

da adesão e técnica de administração. Como dito anteriormente, a prevalência da asma está 

aumentando, e até o momento, não existe uma estratégia preventiva efetiva ou uma cura 

conhecida; os efeitos dos corticosteroides inalatórios em asma desaparecem rapidamente 

quando a droga é interrompida; e os medicamentos não revertem ou retardam a maior parte do 

remodelamento brônquico (4). 

Outro ponto importante a ser ressaltado no que diz respeito ao tratamento e controle da 

asma são os efeitos adversos advindos do uso dos corticosteroides, que apesar de serem  

geralmente seguros e eficazes, seu uso prolongado, especialmente em altas doses, podem 

levar a efeitos colaterais como: osteoporose, supressão do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 

susceptibilidade aumentada à infecções, infecções frequentes do trato respiratório superior em 

crianças, faringites, desenvolvimento de catarata em idosos e mudanças de humor , tornando-

se urgente a necessidade de desenvolvimento de novas abordagens para o tratamento da asma 

(29).  
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1.4   Fitoterápicos 

A utilização de plantas para prevenção, tratamento e cura de doenças confunde-se com 

o próprio surgimento da humanidade (30). Os registros mais antigos do uso de plantas datam 

da era paleolítica, e este uso é extensamente difundido em diversos países como, por exemplo, 

China, Índia, Alemanha e Estados Unidos (31,32). Sua principal vantagem em relação à 

terapia convencional é o sinergismo do fitocomplexo, onde a atividade biológica da planta 

medicinal pode ser o resultado da ação de vários dos seus compostos químicos, sendo essa 

ação, ocasionalmente, muito maior do que aquela do composto isolado (33).  

A utilização de medicamentos fitoterápicos vem sendo estimulada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) desde 1978 (Declaração de Alma-Ata). Em 22 de Junho de 2006 

ocorreu a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos através do 

Decreto nº 5.813, e da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, 

contemplando o tratamento com Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema Único de 

Saúde – SUS, conforme disposto na Portaria n° 971, de 3 de maio de 2006, do Mistério da 

Saúde, criando e legalizando dessa maneira, um incentivo à pesquisa e ao uso de 

fitomedicamentos no  mercado interno sem precedentes na história do país (34). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define os fitoterápicos como 

sendo medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais, obtidos empregando-se 

exclusivamente derivados de droga vegetal (extrato, tintura, óleo, cera, exsudato, suco e 

outros). A eficácia e a segurança dos fitoterápicos devem ser validadas através de 

levantamentos etnofarmacológicos, documentações tecnocientíficas em bibliografia e/ou 

publicações indexadas e/ou estudos farmacológicos e toxicológicos pré-clínicos e clínicos 

(35–37). O Ministério da Saúde dispensa o registro de produtos cujas fórmulas estejam 

inscritas na Farmacopeia Brasileira, no códex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da 

Saúde (Alemã, Americana, Argentina, Britânica, Europeia, Francesa e Internacional [OMS]) 

(38,39), ou ainda aqueles constantes na Lista de Registro Simplificado do Ministério da Saúde 

(40). 

Dentre as terapias existentes para a asma, os medicamentos fitoterápicos podem 

assumir grande importância como medidas alternativas ou adjuvantes (41). É importante 

ressaltar que muitos medicamentos utilizados para tratar a asma, como b2-agonistas, 

anticolinérgicos, metilxantinas e cromona foram desenvolvidos a partir de fontes de plantas 

medicinais (42). 
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Inúmeros estudos e experimentos em laboratórios têm mostrado a variedade de efeitos 

farmacológicos dos extratos de plantas. Entre esses efeitos, temos: atividade anti-inflamatória, 

vasodilatadora, antimicrobiana, anticonvulsivante, sedativa e antipirética (43). Estima-se que 

cerca de 80% da população mundial faça uso de plantas ou de suas preparações na atenção 

primária à saúde.  

Atualmente, o número de espécies vegetais investigadas assim como seus efeitos 

terapêuticos vêm ganhando um grande impulso em função do elevado custo de 

desenvolvimento de novas drogas sintéticas, que ultrapassam a cifra de 800 milhões de 

dólares (44), dos efeitos colaterais de medicamentos sintéticos e do aprofundamento de 

estudos fitoquímicos e farmacológicos realizados com espécies vegetais, os quais têm 

confirmado os efeitos terapêuticos divulgados por pesquisas etnofarmacológicas. 

Dados mostram que nos Estados Unidos, aproximadamente 26% das crianças  usam 

atualmente a medicina alternativa e complementar (CAM) para tratar a asma, especialmente 

crianças com um controle não adequado da doença e com dificuldades ao acesso a 

tratamentos convencionais (45). Até 80% dos adolescentes (46) e cerca de 40% dos adultos 

(47) com asma atualmente, utilizam a CAM para o manejo e tratamento da doença. No Reino 

Unido, 60% das pessoas que sofrem com asma moderada e 70% das que sofrem com a asma 

grave utilizam a CAM (48).  

Diante desse quadro, é notório o espaço e atenção que os medicamentos fitoterápicos 

vêm ganhando nas últimas décadas, com inúmeros estudos sendo publicados sobre os mais 

variados extratos vegetais e suas propriedades anti-inflamatórias e broncodilatadoras (49). Um 

estudo americano realizado sobre o uso da CAM para o tratamento da asma e da sinusite 

mostrou que 42% da população estudada usou alguma forma de CAM nos últimos 12 meses, 

sendo o uso de fitoterápicos a forma de tratamento alternativo ou complementar mais utilizada 

(50), o que reforça a importância do estudo e de um conhecimento mais profundo acerca 

desses compostos.  

No Brasil, atualmente, a ANVISA regulamentou o uso de algumas espécies vegetais 

como anti-inflamatórias (35,36,51) e outras como broncodilatadoras (35,36,51). No entanto, 

ainda existem várias outras espécies em potencial que necessitam de investigação quanto a 

sua eficácia no tratamento da asma. 
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1.5 Uncaria guianensis 

Os países em desenvolvimento, onde localizam-se as maiores florestas tropicais, como 

é o caso do Brasil, são as maiores fontes de biodiversidade existentes, e possuem 

aproximadamente um terço de toda a flora mundial. No entanto, países desenvolvidos como 

EUA, Japão e alguns da Europa são os responsáveis pela obtenção do lucro advindo da 

comercialização dos produtos naturais oriundos dessas florestas (52). Estima-se que metade 

das 500.000 espécies de plantas existentes em todo o mundo encontra-se nas florestas 

tropicais; e dessas 500.000 espécies, menos de 1% delas foram pesquisadas para avaliação de 

suas atividades farmacológicas (53). 

As espécies do gênero Uncaria são encontradas nas florestas tropicais, principalmente 

na Amazônia, e estão entre as plantas com maior potencial econômico e terapêutico. Entre os 

especialistas, não existe ainda um consenso em relação ao número de espécies que compõem 

o gênero Uncaria; mas acredita-se, de acordo com pesquisadores da área, que existam entre 

50 e 60 espécies. A Uncaria guianensis foi a primeira espécie do gênero Uncaria, descrita em 

1775 por Aublet e recebeu o nome de Ourouparia guianensis; somente 20 anos depois, é que 

sua nomenclatura mudou para U. guianensis (54).  

O gênero Uncaria pertence à família Rubiaceae, sendo as duas espécies mais comuns 

a Uncaria guianensis e a Uncaria tomentosa. São encontradas principalmente em regiões 

tropicais, como o Sudeste Asiático, África e América do Sul e seu uso tem se tornado bastante 

difundido devido às ações comprovadamente anti-inflamatórias e imuno-estimulatórias, além 

de atividades anticancerígena e antioxidante. As partes mais utilizadas dessas plantas são as 

suas cascas, raízes e folhas, na forma de chá; e são utilizadas na medicina popular no 

tratamento de doenças como o reumatismo, artrite, desordens gastrointestinais, infecções, 

feridas, asma e hipertensão. Entre os componentes identificados e já isolados do gênero 

Uncaria  estão os  alcaloides, triterpenos, flavonoides, fenilpropanoides, entre outros (55,56); 

sendo os alcaloides, o grupo de metabólitos secundários mais importante presentes nas plantas 

do gênero Uncaria (54). 

No Brasil, a U. guianensis é encontrada nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; ao passo que, a U. tomentosa 

é encontrada principalmente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas e Pará (57). Como 

podemos observar, a U. guianensis pode ser encontrada e cultivada com muito mais facilidade 

do que a U. tomentosa. A U. guianensis cresce nas florestas, margens de rios e rodovias; 
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sendo considerada uma espécie invasora de áreas de pastagem abandonadas (54). 

A U. guianensis é conhecida popularmente como “unha de gato”, e isso se deve ao 

formato curvo dos espinhos que a planta apresenta, que lembram muito a unha de um gato 

(58). Já existem nos EUA produtos contendo U. tomentosa sendo utilizados comercialmente, 

sob regulamentação local, como suplemento dietético (59), e nos últimos 20 anos, a “unha de 

gato” (“cat’s claw”) em diferentes formulações tem sido introduzida na Europa para o 

tratamento de pacientes com câncer e algumas doenças virais (60). 

Infelizmente, tanto a U. guianensis quanto a U. tomentosa são exploradas de forma 

extrativista, não tendo sido encontrados até o momento, relatos de manejo sustentável, nem 

tampouco estratégias de conservação ou plantios em larga escala que sejam capazes de 

atender de maneira contínua a demanda mundial e crescente da indústria farmacêutica. 

Juntando-se a esses fatores, ainda existe o fato de que não há quantidade suficiente dessa 

planta para abastecer o programa nacional do Ministério da Saúde, que pretende disponibilizar 

fitoterápicos produzidos a partir de Uncaria a todos os municípios brasileiros (54), o que 

torna a questão preocupante e urgente. 

Embora a atividade anti-inflamatória da U. guianensis tenha sido bem menos estudada 

do que a U. tomentosa, resultados in vitro mostraram que a U. guianensis inibiu a produção 

da quimiocina CXCL8 e de óxido nítrico por macrófagos peritoneais de camundongos, a 

síntese de IL-5 induzida por ovalbumina (OVA) em células esplênicas previamente 

sensibilizadas, e em um modelo animal, inibiu o edema da pata de rato induzido por zymosan, 

assim como o número de leucócitos e neutrófilos no exsudato pleural (61). 

Até o momento, não temos conhecimento de nenhum estudo onde a U. guianensis 

tenha sido utilizada para avaliação de sua eficácia no tratamento da asma.  

Sendo assim, os medicamentos fitoterápicos surgem como uma alternativa para o 

tratamento de doenças inflamatórias, como a asma, uma vez que, nem todos os pacientes 

alcançam o controle desejado da doença, além de sofrerem com os efeitos colaterais 

indesejáveis ocasionados pelos medicamentos disponíveis atualmente no mercado. No 

entanto, para que isso aconteça, a realização de novos estudos torna-se necessária.  
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1.6 Hipótese 

Extratos da espécie U. guianensis apresentam atividade anti-inflamatória e reduzem a 

inflamação e a hiper-responsividade brônquica em modelo experimental de asma. 

 

1.7 Relevância do Estudo  

O tratamento da asma atualmente apresenta alto ônus financeiro além de efeitos 

colaterais indesejados e difícil controle da doença. O estudo de fitoterápicos anti-

inflamatórios em modelo animal de asma contribui de forma a apresentar uma ferramenta 

adicional no tratamento e menores índices de internações e complicações decorrentes da 

asma.  
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos da administração dos extratos 

aquoso e hidroetanólico das folhas de U. guianensis no tratamento da asma em um modelo 

experimental, e os mecanismos envolvidos. 

 

2.1 Objetivos específicos 

Foram avaliados, em resposta ao tratamento, como objetivos específicos:  

· Alterações celulares (contagem celular total e diferencial) no lavado 

broncoalveolar; 

· Dosagem sérica de anticorpos IgE específica para ovalbumina; 

· Alterações na responsividade brônquica; 

· Produção de citocinas por células do tipo Th1 e Th2 no homogenato pulmonar; 

· Capacidade antioxidante; 

· Quantificação da inflamação pulmonar. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Desenho do estudo 

O estudo foi dividido em duas etapas: 

1. Verificação da atividade terapêutica: os extratos (aquoso e hidroetanólico) 

foram testados na dose de 100 mg/kg; 

2. Verificação das alterações celulares, citocinas e hiperresponsividade brônquica. 

 

3.2 Material 

3.2.1 Camundongos 

Foram utilizados camundongos da linhagem Balb/c machos, com idade entre 6 e 8 

semanas. Os animais foram obtidos no Biotério Central da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e mantidos no Biotério do 

Departamento de Clínica Médica, com livre acesso a água e alimento. O projeto foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da FMRP-USP (CONCEA), 

protocolo nº 072/2013 (ANEXO A). 

3.2.2 Obtenção e preparo da droga vegetal 

A espécie é cultivada na instituição Casa Espírita Terra de Ismael (Farmacêutico 

Responsável: Anne Cristina Ferreira, CRF-SP 34.696, CNPJ: 01.824.056/0001-23, 

localização: latitude 21˚4’33’’ sul, longitude 47˚44’48’’ oeste) com autorização do governo 

brasileiro. 

A planta foi coletada às 9 horas da manhã, e uma exsicata foi depositada no Herbário 

da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). As folhas foram as partes utilizadas da planta.  

A planta foi lavada e o excesso de água foi removido com folhas de papel. A seguir, a 

planta foi seca em estufa de ar circulante a 45 ˚C por 24 horas. Depois, foram trituradas em 

moinho de facas até a granulometria de 40 mesh. O pó resultante é chamado de droga vegetal. 

3.2.3 Extratos 

Foram preparados extratos aquoso e hidroetanólico da espécie, conforme abaixo:  

1. Extrato aquoso: em 1 L de água fervente foram adicionados 100 g de droga 

vegetal, deixando em infusão (folhas) por 1 hora. A seguir, o extrato foi 

filtrado em papel de filtro e em seguida, liofilizado. 
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2. Extrato hidroetanólico: em 1 L de etanol 70% (solução aquosa v/v) foram 

adicionados 100 g da droga vegetal, deixando em maceração por 10 dias. 

Depois, o extrato foi filtrado em papel de filtro e em seguida rotaevaporado. 

3. Os extratos foram preparados no Laboratório de Biotecnologia Vegetal da 

UNAERP, sob responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Soares Pereira. 

 

3.3 Análise dos constituintes químicos dos extratos aquoso e hidroetanólico da U. 

guianensis  

As identidades dos constituintes químicos ácido quínico e ácido clorogênico, presentes 

nos extratos de U. guianensis foram confirmados por análise de cromatografia líquida de alto 

desempenho acoplado a espectrometria de massa (HPLC-MS), usando um Walters (Milford, 

MA, EUA) sistema Acquity UPLC H-Class equipado com um detector de PDA e um Waters 

Xevo TQ-S conjunto quádruplo espectrômetro de massa com uma fonte de Z- pulverizador 

operando no modo positivo. O volume de injeção dos extratos aquoso e hidroetanólico foi de 

5 mL em uma coluna de Sigma-Aldrich Ascentis expresso C18 (100 x 4,6 mm I.D.; 2,7 mm de 

tamanho de partícula) de Supelco analítica. A fase móvel utilizada consistiu de um gradiente 

de eluição de 0,1% de ácido fórmico (solvente A) e metanol com ácido fórmico a 0,1% 

(solvente B) a uma taxa de fluxo de 0,5 mL.min-1. O programa de gradiente de eluição 

começou com 3% de B entre 0 e 4 min, seguido por 3-60% de B, 4-15 min e entre 60-90% de 

B entre 15-19 min. Em seguida, ele voltou para a condição inicial (3% B) dentro dos 5 

minutos seguintes. Os parâmetros de origem e de funcionamento foram optimizados como se 

segue: tensão capilar = 3,4 kV: temperatura da fonte Z-pulverizador = 150 °C, temperatura de 

dessolvatação (N2) = 300 °C, fluxo de gás de dessolvatação = 600 L.h-1, e a gama de massa a 

partir de m / z 100 a 700 no modo de varrimento total.  

Já os alcaloides mitrafilina e isomitrafilina presentes nos extratos hidroetanólico e 

aquoso de folha de U. guianensis foram analisados usando padrões autênticos desses 

compostos. A análise foi realizada em sistema de Cromatografia Líquida de Ultra-alta Pressão 

acoplada a detector de massas (UPLC H-Class -Waters Corporation- Xevo TQ-S tandem 

quadrupolo -Waters Corporation, Milford, MA), operando com uma fonte Ionização Química 

de Pressão Atmosférica (APCI) em modo positivo de análise. O volume de injeção de 

amostras foi de 5 µL em uma coluna Zorbax Eclipese XDB-coluna C18 (150 x 4,6 mm I.D.; 

3,5 µm de tamanho de partícula) de Agilent. A fase móvel utilizada consistiu de um gradiente 

de eluição de 0,2% de acetato de amônio (solvente A) e acetonitrila (solvente B) em um fluxo 
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de 0,6 mL.min-1. O programa de gradiente de eluição começou com 35% de B e manteve 

nessa porcentagem até 18 min., posteriormente B foi elevada para 50% por 14 min.,   

manteve-se em 50% de B durante 3 min., no final a condição de analise retornou para 35% de 

B, nos últimos 5 min. da análise. Os parâmetros de origem e de funcionamento foram 

optimizadas como se segue: voltagem de corona = 3,2 kV, temperatura da fonte = 150 °C, 

temperatura de dessolvatação (N2) = 350 °C, fluxo de gás de dessolvatação = 600 L.h-1, e a 

gama de massa de m / Z 100 e 600 no modo de varrimento total (Full-scan). 

 

3.4 Quantificação do extrato aquoso e hidroetanólico de U. guianensis por HPLC-MS-

MS 

Os experimentos para quantificação de ácido quínico (1) e ácido clorogênico (2) foram 

realizados por meio de HPLC-MS / MS no modo reação múltipla de monitorização (MRM), 

com os extratos aquoso e hidroetanólico de U. guianensis. O ácido quínico (catálogo n° 

46944-U, Supelco) foi adquirido da Sigma-Aldrich (São Paulo, SP, Brasil); o ácido 

clorogênico (catálogo n° 00.500.590, HWI Analytik GmbH) foi adquirido da Pharma 

Solutions. As soluções padrão foram preparadas pela diluição da solução estoque (1,0 

mg/mL) dos compostos-alvo nas seguintes concentrações: 5, 10, 50, 250, 1.250, 2.500 e 5.000 

ng/mL para 1 e 2. 

 

 

Tabela 1 – Transições de íons, configurações do instrumento e tempos de retenção para cada 

composto quantificado. 

Composto Precursor íon 

(m/z) 

Produto íon 

(m/z) 

DPa  (V) CEb (eV) RTc  (min) 

1 191.1 85.2 40 25 1.92 

2 353.2 191.3 40 25 2.11 

a DP = Potencial de descompactação 
b CE = Energia de colisão (Ar foi utilizado como gás de colisão) 
c RT = Tempo de retenção 
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3.5 Quantificação dos extrato brutos hidroetanólico e aquoso de U. guianensis por 

UPLC-MS / MS 

A quantificação foi realizada em UPLC-MS / MS a partir da solução padrão de 

mitrafilina, a qual foi preparada por meio de diluições seriadas em metanol nas concentrações 

de 5, 25, 50, 125, 250, e 500 ng/mL. 

A amostra do extrato bruto foi pesada com precisão (1,0 mg) e dissolveu-se em 1,0 

mL de metanol, resultando numa concentração de 1,0 mg/mL. Em seguida, esta solução foi 

filtrada através de um filtro Milipore (0,45 µm) e uma diluição em série em metanol foi 

realizada, para se obter as concentrações de 10, 1, 0,1 e 0,01 µg/mL. Dez microlitros da 

solução de extrato bruto foi injetada numa coluna Ascentis expresso C18 (100 x 4,6 mm I.D .; 

2,7 µm de tamanho de partícula) de SUPELCO analítica. A fase móvel utilizada consistiu de 

um gradiente de eluição de ácido fórmico a 0,1% como sistema A e acetonitrila contendo 

0,1% de ácido fórmico como o sistema B. O fluxo foi 0,5 mL/min e o programa de gradiente 

de eluição começou com 30% de B, posteriormente B foi elevado à 90% em 3 minutos, a 

seguir, manteve-se em 90% de B durante 2 minutos, e depois retornou para a condição inicial 

de 30% nos últimos 5 min da análise. Foram realizadas injeções em triplicatas. Determinou-se 

a condição óptima de análise, como mostrado na Tabela 2. A curva de calibração obtida foi 

usada para quantificação de mitrafilina e a concentração na amostra dos extratos brutos foram 

expressas em µg/mL. O fator de diluição foi (20, 100, 1.000, 10.000 e 100.000 vezes) da 

solução estoque na concentração de 1.000 µg/mL Os dados foram obtidos e processados 

usando software TargetLynx Aplicação ™ Manager (Waters, Corporation). 

 

Tabela 2 – Transição de íon, configurações do instrumento e tempo de retenção para 

quantificação de mitrafilina. 

Substância Precursor íon 

(m/z) 

Produto íon 

(m/z) 

DPa  (V) CEb (eV) RTc  (min) 

Mitrafilina 421.4 201.1 2 26 4.95 

a DP = Potencial de descompactação 
b CE = Energia de colisão (Ar foi utilizado como gás de colisão) 
c RT = Tempo de retenção 
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3.6 Controle de qualidade 

A droga vegetal e os extratos foram submetido a controle de qualidade de acordo com 

a legislação brasileira vigente (33). O controle de qualidade do extrato foi feito no Laboratório 

de Biotecnologia Vegetal da UNAERP, sob responsabilidade da Prof.ª Dr.ª Ana Maria Soares 

Pereira. 

3.6.1 Dose 

Os extratos foram administrados aos animais nas doses 100 mg/kg, uma vez ao dia, 

por via intraperitoneal, nos dias 15, 16 e 17 do protocolo. 

O extrato aquoso liofilizado foi ressuspenso em solução salina fisiológica, de forma 

que a solução estoque fosse a 25% do extrato. O extrato hidroetanólico rotaevaporado foi 

ressuspenso em solução salina fisiológica contendo 5% de dimetilsulfóxido (DMSO), de 

forma que a solução estoque fosse a 20% do extrato. 

 

3.7 Delineamento do estudo 

Trata-se de estudo experimental in vivo, com delineamento longitudinal com controle inerte 

(solução salina). Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de Fisiopatologia 

Pulmonar Experimental da FMRP-USP. 

 

3.7.1 Protocolo de sensibilização e desafio 

O protocolo de sensibilização e desafio encontra-se abaixo na Figura 2, com duração 

de 18 dias. Os camundongos foram sensibilizados no primeiro e oitavo dias do protocolo (D1 

e D8) através de injeção intraperitoneal (i.p.) de 10 µg de ovalbumina (OVA) diluídos em 0,2 

mL de solução salina isotônica estéril.  Nos dias 15, 16 e 17 os camundongos foram 

submetidos aos desafios (D15, D16 e D17) com instilação intra-nasal de 10 µg de OVA 

diluídos em 50 µL de solução salina isotônica estéril, sob leve anestesia, 100 µL de uma 

solução de ketamina (2 mg/mL) e xilazina (2 mg/mL). O grupo controle foi submetido aos 

mesmos procedimentos, nos mesmos dias, porém a sensibilização e os desafios foram 

realizados somente com solução salina isotônica. Os experimentos foram realizados no 

decimo oitavo dia do protocolo (D18).  
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D1 D8 D15 D16 D17 D18 

Sensibilização 

Desafios e tratamento 

Salina ou droga 100 mg/kg 

Experimento 

OVA 10µg ou salina IN 

Ovalbumina (OVA) 

10 µg i.p  ou salina 

 

Figura 2 – Protocolo de sensibilização e desafio dos camundongos com ovalbumina (OVA). 

Seis grupos com 8 camundongos por grupo foram estudados, conforme descritos 

abaixo. Os experimentos foram realizados usando extratos aquosos e hidroetanólicos. 

• Grupo 1 (OVA-SAL): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados com 

OVA. Os camundongos receberam solução salina durante o período de 

tratamento;  

• Grupo 2 (OVA-UGA): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados 

com OVA. Os camundongos receberam U. guianensis aquosa (UGA) durante o 

período de tratamento; 

• Grupo 3 (OVA-UGH): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados 

com OVA. Os camundongos receberam U. guianensis hidroetanólica (UGH) 

durante o período de tratamento; 

• Grupo 4 (SAL-UGA): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados com 

solução salina. Os camundongos receberam U. guianensis aquosa (UGA) 

durante o período de tratamento; 

• Grupo 5 (OVA-UGH): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados 

com solução salina fisiológica. Os camundongos receberam U. guianensis 

hidroetanólica (UGH) durante o período de tratamento; 

• Grupo 6 (SAL-SAL): Os camundongos foram sensibilizados e desafiados com 

solução salina. Os camundongos receberam solução salina durante o período 

de tratamento. 
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3.8 Medida dos parâmetros in vivo da função pulmonar 

No décimo oitavo dia do protocolo, os animais foram anestesiados através de injeção 

intraperitoneal com xilazina (10 mg/kg) e pentobarbital (30 mg/kg), e realizada uma 

traqueostomia com cânula traqueal (Precision Tips – Engenered fluid Dispensing – Nordon 

EFD, Tip 20 GA PP 0,19 x 1,5 PNK 50P). Após este procedimento os animais foram 

conectados, através da cânula traqueal a um pequeno ventilador mecânico para animais 

FlexiVent (Scireq, Montreal, QC, Canadá) sendo a frequência respiratória de 150 

respirações/minuto e pressão expiratória final positiva (PEEP) de 3 cmH2O. Os animais 

receberam via intraperitoneal 1,2 mg/kg de brometo de pancurônio e, somente após 

completamente anestesiados e curarizados, foram realizadas medidas respiratórias através do 

FlexiVent.  

Esse ventilador permite a realização de medidas in vivo de diversos parâmetros 

fisiológicos através da técnica de oscilação forçada, com o modelo de compartimento simples 

e o modelo de impedância complexo. Esses dois modelos permitem a separação das alterações 

nos diferentes compartimentos pulmonares, como vias aéreas e parênquima. Para isso, antes 

da coleta dos dados de mecânica respiratória, os pulmões são insuflados até uma pressão de 

27 cm H2O para homogeneização pulmonar. Após, durante a técnica de oscilação forçada, o 

pistão, controlado por um computador, aplica 13 componentes senoides com frequências 

primas que vão de 1 a 20,5 Hz, durante um período de 3 s (quick prime-3 perturbation). 

Regressão linear múltipla foi então utilizada para ajustar os dados no modelo de fase 

constante do pulmão, descrito por Hantos et al. (62) usando a seguinte equação: ZRS (f) = Raw 

+ j2pfI + (Gti-jHti
α, onde ZRS é a impedância do sistema respiratório, Raw é a resistência 

das vias aéreas, j representa a unidade imaginária, I é a inertância das vias aéreas, Gti reflete a 

dissipação de energia e está intimamente relacionado com a resistência das vias aéreas 

periféricas, Hti reflete a energia acumulada no tecido do pulmão e está intimamente 

relacionado com a elastância tecidual, α = (2/p)tan-1(H/G),  e f a frequência respiratória. 

A hiper-responsividade brônquica foi mensurada através de medidas da condição basal 

e após a provocação com a administração de concentrações crescentes de aerossois com 

metacolina (6,25; 12,5; 25 e 50 mg/mL), durante 10 segundos cada, através de um 

nebulizador ultrassônico (Hudson RCI, Teleflex Medical, Temecula, CA, USA). Os 

parâmetros respiratórios foram selecionados das curvas que apresentarem um coeficiente de 

determinação maior ou igual a 0,85 (COD ³ 0,8). Foram analisados e comparados os 
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seguintes parâmetros: resistência total (RRS), elastância total (ERS), resistência das vias 

aéreas centrais (Rn), resistência tecidual (G) e elastância tecidual (H).  

Ao final desse procedimento, os animais foram desconectados do ventilador para 

análises descritas abaixo. 

 

3.9 Coleta do lavado broncoalveolar, sangue e pulmões 

Foram colhidos lavado broncoalveolar (LBA) afim de quantificar o grau de 

inflamação das vias aéreas. Ao final da ventilação, o LBA foi coletado duas vezes pela 

infusão e aspiração de 1 mililitro (mL) de solução salina pela cânula traqueal, obtendo LBA 1 

e LBA 2. As duas amostras do LBA foram centrifugadas em uma centrifuga (Eppendorf 

5804R) a 3000 rpm por 5 minutos com temperatura de 4oC. Os precipitados LBA 1 e LBA 2 

foram ressuspendidos e colocados em 500 µL de solução salina, para posterior contagem 

celular.  

Após a coleta do LBA, foi feita a coleta de sangue através do ventrículo direito. Foi 

coletado 1ml de sangue, que foi centrifugado, e o plasma separado e armazenado a -80 oC 

para dosagem de IgE anti-ovalbumina. Após, a caixa torácica foi aberta e foram infundidos 5 

mL de solução salina no ventrículo direito para retirada do sangue residual dos pulmões. O 

pulmão direito foi retirado e armazenado em RNAlater (Qiagen, Austin, Texas, USA) em um 

freezer a -80°C para posterior preparação do homogenato pulmonar para dosagem de 

citocinas. O pulmão esquerdo foi retirado e insuflado com formalina tamponada a 10% sob 

uma pressão de 25 cm H2O por 25 minutos. Após, foi fixado em formalina tamponada a 10% 

por 24 horas, incluídos em blocos de parafina e cortados em micrótomo convencional com 

espessura de 5 μm. Os cortes foram utilizados para análise histológica. 

 

3.10 Contagem total e diferencial de células no LBA 

Foi realizada a contagem de células totais a partir dos precipitados da primeira e 

segunda amostra do LBA sendo coradas com o azul de trypan e contadas em uma câmara de 

Neubauer. Após, 100 μl de cada amostra foram centrifugadas a 1.000 rpm por 4 minutos em 

centrífuga tipo Citospin (Cytospin IV, Thermo Scientific, Runcorn, Cheshire, EUA), e as 

lâminas foram coradas com o kit Panótico Rápido (Labroclin, Pinhais, PR, Brasil) para 

contagem e diferenciação das células inflamatórias. Foram contadas 300 células inflamatórias 

de cada amostra. 
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3.11 Dosagem de citocinas inflamatórias no homogenato pulmonar  

O homogenato foi preparado a partir do pulmão armazenado em RNAlater (Qiagen, 

Austin, Texas, EUA) a -80 °C. Para isso, 50 mg de pulmão de cada amostra foram pesados 

numa balança de precisão e foram adicionados em 1 mL de uma solução contendo inibidor de 

proteases (Complete EDTA-free, ROCHE). O órgão foi processado utilizando um 

homogeneizador de tecido (OMNI(TH)-International-Kennesaw, GA, EUA) e após foi 

centrifugado a 3.500 rpm por 15 minutos e o sobrenadante foi coletado e armazenado a -70 °C 

para dosagem de citocinas. No ANEXO B, encontramos um detalhamento maior do protocolo 

utilizado na preparação do homogenato. 

Foram quantificadas as citocinas IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IFN-g e TGF-b no 

sobrenadante do homogenato pulmonar pelo método ELISA (Enzime Linked Immunosorbent 

Assay), de acordo com as instruções do fabricante (BD Biosciences BD OptEIA™, San 

Diego, CA e eBioscience, San Diego, CA, EUA). 

  

3.12 Dosagem sérica de anticorpos (IgE) específicos para ovalbumina 

Brevemente, em cada poço de uma placa de 96 poços foi adsorvido 100 μL de OVA 

(10 μg/mL) e a placa foi incubada em duplicata por 12 horas a 4 °C. Após, os poços foram 

lavados com PBS contendo 0,05% de Tween 20. As reações inespecíficas foram bloqueadas 

com a incubação por 1 hora a 37 °C com PBS contendo 10% de soro fetal bovino. Os poços 

foram lavados e 100 μL das amostras de soro foram adicionadas. Após 2 horas a 37 °C, os 

poços foram lavados e 100 μL dos anticorpos biotinilados foram adicionados. Decorrido 1 

hora a 37 ºC, os poços foram lavados e 100 μL de estreptavidina HRP (diluída 1:10.000; BD 

Bioscience, EUA) foram adicionados e incubados por 30 minutos em temperatura ambiente 

no escuro. Os poços foram então lavados e a reação foi revelada decorrido 30 minutos da 

incubação com 100 μL de TMB (BD Bioscience, EUA). A reação foi interrompida com 

adição de 50 μL de ácido sulfúrico (16%). A leitura da absorbância foi lida com auxílio do 

espectrofotômetro Versa Max (Molecular Devices, EUA), no comprimento de onda de 450 

nm e os resultados foram expressos como unidades de densidade óptica. 

 

3.13 Análise histológica do pulmão 

Foram realizados cortes histológicos no pulmão com espessura de 5 μm e realizada 

coloração de Hematoxilina-Eosina (H&E). Para análise morfológica, foram selecionadas 4 a 5 
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vias aéreas de cada camundongo que apresentavam epitélio íntegro e relação do maior 

diâmetro/menor diâmetro maior ou igual a 0,5. Antes de serem analisadas, as lâminas foram 

visualizadas no microscópico LeicaDM500 (Leica, Alemanha) e as imagens foram 

fotografadas com um aumento de 200 vezes e transferidas para um computador. Para 

quantificar a inflamação do tecido, delimitamos a área após a membrana da via aérea 

(membrana basal), identificando a quantidade de células inflamatórias, através de método 

semiquantitativo, estabelecendo um escore de inflamação (63), de acordo com a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Escore para quantificação da inflamação no tecido pulmonar. 

Escore Células inflamatórias 

0 Ausência células inflamatórias 

1 Poucas células inflamatórias 

2 1 anel de células inflamatórias 

3 Anel de células inflamatórias de 2 a 4 camadas 

4 Anel de células inflamatórias com mais de 4 camadas 

 

A contagem de células inflamatórias foi realizada pela autora do estudo, e por mais 2 

colaboradores de maneira duplo-cego. 

 

3.14 Análise capacidade antioxidante total (CAT) 

A CAT foi avaliada a partir do método descrito por Ozcan Erel (64) em que foi 

analisado a oxidação de 2,2V-azinobis(3-ethylbenzothiazoline- 6-sulfonate) (ABTS +). A 

molécula de ABTS é oxidada para ABTS+ usando peróxido de hidrogénio em meio ácido de 

tampão de acetato (pH 3,6 30 mmol/L). Essa solução diluída em um tampão mais concentrado 

de acetato (0,4 mol/L, pH 5,8) faz com que ocorra mudança de cor durante a produção do 

cátion ABTS+. A adição desse radical a um meio contendo antioxidantes, permite avaliar, 

através do grau de descoloração, a capacidade antioxidante do mesmo a um grau proporcional 

à sua concentração. O percentual de oxidação de ABTS+ é determinado em função da 

concentração e do tempo, expressa pela reatividade do trolox, como padrão (mmol/L). 
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3.15 Análise dos resultados 

Os resultados encontrados decorrentes da administração do extrato da espécie U. 

guianensis após a sensibilização e desafios com OVA foram avaliados utilizando os testes 1-

way ANOVA e 2-way ANOVA de medidas repetidas, conforme apropriado, com pós-teste de 

Bonferroni. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Identificação e quantificação dos componentes isolados a partir dos 

extratos aquoso e hidroetanólico de U. guianensis 

Foram identificadas quatro substâncias presentes majoritariamente nos extratos aquoso 

e hidroetanólico de U. guianensis, entre elas: ácido quínico, ácido clorogênico, mitrafilina e 

isomitrafilina. 

A quantidade de ácido quínico foi maior do que as outras substâncias tanto no extrato 

aquoso (288 ± 20.8 mg/mL) como no extrato hidroetanólico (141.3 ± 20.1 mg/mL), ao passo 

que o ácido clorogênico apresentou-se em quantidades menores em ambos os extratos, sendo 

sua concentração no valor de 9.9 ± 1.2 mg/mL no extrato aquoso e de 15.0 ± 1.0 mg/mL no 

extrato hidroetanólico. Já o alcaloide mitrafilina foi encontrado também em ambos os extratos 

de U. guianensis, sendo a concentração obtida no extrato hidroetanólico de 9.7 ± 0.6 mg/mL, 

e no extrato aquoso de 4.6 ± 1.0 mg/mL. Na Tabela 4 encontram-se a quantificação dos 

componentes isolados dos extratos aquoso e hidroetanólico da U. guianensis. 

 

Tabela 4 – Quantificação dos componentes isolados a partir dos extratos aquoso e 

hidroetanólico da U. guianensis. 

 Extrato aquoso Extrato hidroetanólico 

Ácido quínico 288 ± 20.8 μg/mL 141.3 ± 20.1 μg/mL 

Ácido clorogênico 9.9 ± 1.2 μg/mL 15 ± 1.0 μg/mL 

Mitrafilina 4.6 ± 1.0 μg/mL 9.7 ± 0.6 μg/mL 

 

 

4.2 Contagem de células totais e diferenciais 

Os resultados obtidos na análise da contagem de células totais e diferenciais do lavado 

broncoalveolar estão representadas nas figuras a seguir. 

A Figura 3 apresenta a contagem de células totais e diferenciais no LBA com a 

utilização do extrato aquoso da U. guianensis. Resumidamente, o modelo de asma resultou 

em aumento significativo da celularidade no LBA (OVA-SAL vs. SAL-SAL, p<0,05), porém, 

o tratamento com UGA não reduziu significativamente essa celularidade (OVA-SAL vs. 
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OVA-UGA). Com relação à contagem de células diferenciais, o modelo de asma obteve 

sucesso quando mais uma vez observamos diferenças significativas entre os grupos SAL-SAL 

e OVA-SAL na contagem de eosinófilos (p <0,001); no entanto, o extrato aquoso (UGA) não 

foi capaz de modificar a contagem diferencial de células (OVA-SAL vs OVA-UGA). 

 

 
 

Figura 3 - Contagem de células totais e diferenciais no LBA com a administração do extrato aquoso na dose de 
100 mg/kg. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com OVA via i.p. com uma semana de intervalo, e 
desafiados com OVA i.n. diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos receberam via i.p. tratamento 
com extrato aquoso de U. guianensis por três dias durante os desafios. Os camundongos do grupo controle 
receberam salina nos mesmos dias. (n=8). *p<0,05; ***p<0,001 

 

 

 A Figura 4 nos mostra a contagem de células totais e diferenciais quando utilizado o 

extrato hidroetanólico da U. guianensis. Podemos observar mais uma vez, o aumento do 

número de células totais, mostrando o sucesso do modelo, quando comparamos os grupos 

SAL-SAL vs. OVA-SAL, p< 0,01) e que o tratamento com o extrato hidroetanólico da U. 

guianensis foi capaz de reduzir significativamente a celularidade total do LBA (OVA-SAL vs. 

OVA-UGH, p<0,05). Com relação a contagem de células diferenciais, notamos aumento 

importante no número de eosinófilos quando comparamos os grupos SAL-SAL vs. OVA-

SAL, p< 0,001) e com o uso do extrato hidroetanólico (UGH) alcançamos uma diminuição 

significativa no número de eosinófilos, quando comparado com o grupo asmático não tratado 

(OVA-SAL vs. OVA-UGH, p<0,001). 
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Figura 4 - Contagem de células totais e diferenciais no LBA com a administração do extrato hidroetanólico na 
dose de 100 mg/kg. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com OVA via i.p. com uma semana de 
intervalo, e desafiados com OVA i.n. diariamente por três dias consecutivos. Os camundongos receberam via i.p. 
tratamento com extrato hidroetanólico de U. guianensis por três dias durante os desafios. Os camundongos do 
grupo controle receberam salina nos mesmos dias. (n=8). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

        
                            

4.3 Medida dos parâmetros in vivo da função pulmonar 

4.3.1 Avaliação da hiper-responsividade brônquica com o uso do extrato aquoso 

da U. guianensis 

Os resultados obtidos das medidas dos parâmetros da função pulmonar estão expostos 

nas figuras a seguir. Os resultados referentes à hiper-responsividade brônquica com a 

utilização do extrato aquoso da Uncaria guianensis (UGA) encontram-se na Figura 5 
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Figura 5 – Avaliação da hiper-responsividade brônquica com a administração do extrato aquoso da U. 
guianensis na dose de 100 mg/kg. Os camundongos foram desafiados com ovalbumina (OVA) ou solução salina 
(SAL), e tratados com SAL ou extrato aquoso (UGA) de U. guianensis na dose de 100 mg/kg. A hiper-
responsividade brônquica foi mensurada através de medidas da condição basal (Basal) e salina (Salina) e após 
provocação com administração de concentrações crescentes de aerossóis com metacolina (6,25; 12,5; 25 e 50 
mg/mL). * p<0,05; **p <0,01; ***p <0,001. 

Na resistência pulmonar total (RRS), elastância pulmonar total (ERS) observamos o 

sucesso do modelo animal de asma quando notamos diferenças entre os grupos SAL-SAL e 

OVA-SAL na concentração de 25 mg/mL de metacolina; já na resistência tecidual (G), o 

modelo obteve sucesso na dose de 25 e 50 mg/mLde metacolina, sendo que na elastância 

tecidual (H), alcançamos aumento da hiper-responsividade somente com a dose de 50 mg/mL 

de metacolina. Quando comparamos os grupos asmáticos não tratados (OVA-SAL) com o 

grupo asmático tratado com o extrato aquoso da planta U. guianensis (OVA-UGA), a figura 

nos mostra que obtivemos sucesso com o uso do fitoterápico nos parâmetros de resistência e 

elastância total, quando utilizada dose de 25 mg/mL de metacolina e com o uso de 50 mg/ml 

de metacolina, obtivemos uma redução da hiper-responsividade brônquica avaliada através da 

elastância tecidual (H). 
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4.3.2 Avaliação da hiper-responsividade brônquica com o uso do extrato 

hidroetanólico da U. guianensis 

Como mostraremos na Figura 6, obtivemos uma resposta ainda melhor na hiper-

responsividade brônquica com a utilização do extrato hidroetanólico da U. guianensis.  

 Mais uma vez, os gráficos nos mostram o funcionamento do modelo, com aumento da 

hiper-responsividade quando comparamos os camundongos controle (SAL/SAL) versus os 

camundongos asmáticos (OVA/SAL), com aumento significativo em todos os parâmetros 

(resistência e elastância total, resistência e elastância tecidual e resistências das vias aéreas 

centrais), atingidas com doses variadas de metacolina, que vão desde a menor dose (6,25 

mg/mL até a maior dose de 50 mg/mL). E comprovando a eficácia e superioridade em relação 

ao extrato aquoso, a utilização do extrato hidroetanólico da U. guianensis foi capaz de 

alcançar uma diminuição significativa em todos os parâmetros (RRS, ERS, G, H e Rn) da 

hiper-responsividade brônquica, quando comparamos os grupos asmáticos não tratados, com 

os asmáticos tratados (OVA-SAL vs. OVA-UGH). 
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Figura 6 - Avaliação da hiper-responsividade brônquica com a administração do extrato hidroetanólico da U. 
guianensis na dose de 100 mg/kg. Os camundongos foram desafiados com ovalbumina (OVA) ou solução salina 
(SAL), e tratados com SAL ou extrato hidroetanólico (UGH) de Uncaria guianensis na dose de 100 mg/kg. A 
hiper-responsividade brônquica foi mensurada através de medidas da condição basal (Basal) e salina (Salina) e 
após provocação com administração de concentrações crescentes de aerossóis com metacolina (6,25; 12,5; 25 e 
50 mg/mL). * p<0,05; **p <0,01; ***p <0,001; ****p <0,0001. 
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4.4 Dosagem de citocinas inflamatórias no homogenato pulmonar 

Os níveis das citocinas IL-4, IL-5, IL-10, IFN-g e TGF-b são mostradas na Figura 7. Os 

gráficos nos mostram que não obtivemos um aumento significativo na dosagem das citocinas 

entre os grupos controle (SAL/SAL) e os grupos asmáticos (OVA/SAL). Em contrapartida, 

quando analisamos os dados referentes à dosagem de IL-13, podemos observar quando 

comparamos os grupos SAL/SAL com os grupos OVA/SAL o funcionamento e sucesso do 

modelo (p < 0,001), e com a utilização tanto do extrato aquoso (UGA) como do extrato 

hidroetanólico (UGH), conseguimos uma redução significativa da dosagem de IL-13 quando 

comparamos os grupos asmáticos não tratados com os grupos asmáticos tratados (p < 0,001). 
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Figura 7 - Níveis de citocinas no homogenato pulmonar. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com 
OVA via i.p. com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA i.n. por quatro dias alternados. Um grupo de 
camundongos recebeu via i.p. tratamento com extrato hidroetanólico de U. guianensis na dose de 100 mg/kg e 
um outro grupo recebeu tratamento com extrato aquoso, ambos os grupos com tratamento de três dias ao início 
do desafio. Os camundongos do grupo controle receberam salina nos mesmos dias. (n=8).  ***p <0,001. 
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4.5 Níveis de IgE específica para ovalbumina com administração do extrato aquoso e 

hidroetanólico da U. guianensis 

Como nos mostra a Figura 8, não houve aumento significativo nos níveis de IgE 

específica para OVA no grupo OVA/SAL quando comparado com o grupo SAL/SAL. A 

administração dos extratos aquoso e hidroetanólico na dose de 100 mg/kg também não 

alteraram significativamente os níveis de IgE anti-ovalbumina. 

 

 
Figura 8 – Níveis de IgE específica para OVA no soro. Os camundongos foram sensibilizados duas vezes com 
OVA via i.p, com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA i.n. por 3 dias consecutivos. Os 
camundongos receberam via i.p. tratamento com extrato aquoso e hidroetanólico de U. guianensis na dose de 
100 mg/kg por 3 dias durante os desafios. Os camundongos do grupo controle receberam salina nos mesmos 
dias. (n=8). 

4.6 Análise da capacidade antioxidante no homogenato pulmonar com administração 

dos extratos aquoso e hidroetanólico da U. guianensis 

A Figura 9 representa a atividade da capacidade antioxidante total no homogenato 

pulmonar. Podemos observar que a administração tanto do extrato aquoso como do 

hidroetanólico da U. guianensis não foi capaz de aumentar a capacidade antioxidante quando 

comparamos o grupo asmático não tratado (OVA/SAL) com o grupo asmático tratado 

(OVA/UGA e OVA/UGH). 

 



48 

 

Figura 9. Dosagem da capacidade antioxidante total (CAT) no tecido pulmonar. Os camundongos foram 
sensibilizados duas vezes com OVA via i.p, com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA i.n. por 3 dias 
consecutivos. Os camundongos receberam via i.p. tratamento com extrato aquoso e hidroetanólico de U. 
guianensis na dose de 100 mg/kg por 3 dias durante os desafios. Os camundongos do grupo controle receberam 
salina nos mesmos dias. (n=8). 
 

4.7 Quantificação das células inflamatórias no tecido pulmonar com a administração 

do extrato aquoso e hidroetanólico da U. guianensis 

Como podemos observar na Figura 10, não houve um aumento signficativo no 

número de células inflamatórias no grupo asmático (OVA/SAL), quando comparado com o 

grupo controle (SAL/SAL). A administração dos dois extratos, aquoso e hidroetanólico da U. 

guianensis, também não foi capaz de diminuir significativamente o número de células 

inflamatórias no pulmão, quando comparamos os grupos asmáticos (OVA/SAL) com os 

grupos asmáticos tratados (OVA/UGA e OVA/UGH). Entretanto, podemos verificar na figura 

que o número de células inflamatórias retornou ao valor “basal” (SAL/SAL). 
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Figura 10 – Quantificação das células inflamatórias no tecido pulmonar. A, B, C e D: fotomicrografias 
representativas dos grupos SAL/SAL (A), OVA/SAL (B), OVA/UGH (C) e OVA/UGA (D). Os camundongos 
foram sensibilizados duas vezes com OVA via i.p com uma semana de intervalo, e desafiados com OVA i.n por 
três dias consecutivos. Os camundongos receberam por via i.p tratamento com extrato aquoso e hidroetanólico 
do extrato de U. guianensis na dose de 100 mg/kg por três dias consecutivos ao início do desafio. Os 
camundongos do grupo controle receberam solução salina nos mesmos dias (n=6 a 8). 
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5 DISCUSSÃO 

Com a realização deste estudo, onde tivemos como objetivo avaliar os efeitos anti-

inflamatórios da planta medicinal U. guianensis, obtivemos resultados interessantes e 

promissores. Com a utilização dos extratos obtidos das folhas da U. guianensis, pela primeira 

vez, foi possível demonstrar a eficácia desse tratamento contra a asma em um modelo animal.  

Os primeiros estudos em modelos animais de asma foram desenvolvidos com uma 

variedade de espécies (65) e tiveram seus esforços focados no fenômeno da hiper-reatividade 

da via aérea (AHR); definida como uma excessiva broncoconstrição em resposta a um 

estímulo/desafio padronizado, sendo o desafio feito geralmente por um agente agonista da 

musculatura lisa, como a metacolina ou a histamina (20). 

Estes estudos em modelos animais constituem a base do conhecimento que temos hoje 

sobre a fisiopatologia da asma, e são extremamente importantes para o desenvolvimento pré-

clínico de terapias medicamentosas, apesar do modelo animal não reconstituir completamente 

todas as características das doenças em humanos. Os pesquisadores focaram primeiramente 

em maneiras de ocasionar uma inflamação alérgica através da sensibilização e desafio dos 

animais com uma variedade de proteínas, levando a um aumento do entendimento de fatores 

imunológicos que mediam a resposta inflamatória e suas expressões na forma de hiper-

responsividade da via aérea (20). Nestes modelos, onde ocorre o estreitamento exagerado das 

vias aéreas, pesquisadores também apoiam a ideia de que a asma pode representar uma 

anormalidade da musculatura lisa dessas vias aéreas; sendo os camundongos a espécie de 

escolha para a pesquisa envolvendo animais na asma (20). 

No modelo alérgico de asma animal utilizado atualmente, a sensibilização do animal é 

realizada com a ovalbumina; este procedimento é feito geralmente pela injeção intra-

peritoneal (realizada duas vezes, com intervalo de uma semana), juntamente com um 

adjuvante, sendo o mais comum, o hidróxido de alumínio, utilizado para potencializar a 

imunogenicidade da OVA. No entanto, este mecanismo de potencialização ainda não é 

completamente compreendido (66). Após o sistema imune reagir contra a OVA, o que leva 

vários dias, o animal recebe uma segunda exposição diretamente nos pulmões, na forma de 

aerossol ou via intra-nasal; gerando uma reação inflamatória nos pulmões, caracterizada por 

influxo de eosinófilos, espessamento epitelial e hiper-responsividade (67). As características 

típicas da inflamação alérgica atingem seu pico 1 ou 2 dias após a exposição final, embora o 

tempo desse processo ainda não seja completamente entendido (20). Vale ressaltar que em 
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alguns modelos animais de asma, a utilização da OVA, pode ser substituída por ácaros ou  

espécies de Aspergillus (68,69). 

O modelo de asma acima descrito é bastante agudo, enquanto a asma em humanos é 

tipicamente uma doença crônica que exibe características claras de remodelamento em seu 

estágio mais tardio (70). Isto levou pesquisadores a utilizar modelos de asma crônica, com 

tempos maiores de exposição ao antígeno. No entanto, a extensão da exposição à OVA em 

aerossol, pelo menos em algumas espécies de camundongos, como BALB/c, levaram à 

tolerização, caracterizada por uma diminuição nos fenótipos inflamatórios e de hiper-

responsividade (71,72). 

Com o que foi descrito acima, podemos perceber que reproduzir um modelo animal de 

asma representa um grande desafio, devido o tamanho bastante reduzido desses animais; no 

entanto, métodos modernos de imagens, juntamente com a utilização da técnica de oscilação 

forçada, têm permitido que o fenótipo da asma em camundongos seja precisamente 

caracterizado (20). 

O modelo experimental usado em nosso trabalho reproduz algumas das características 

observadas em pacientes asmáticos. Este modelo consiste da realização de duas fases: uma 

onde a sensibilização é induzida por injeção intraperitoneal (i.p) e uma outra, onde os desafios 

com antígenos são feitos por via intra-nasal. Conseguimos mostrar que os animais 

sensibilizados com ovalbumina apresentaram aumento da hiper-responvidade brônquica, 

inflamação eosinofílica e níveis elevados de IL-13 no homogenato pulmonar. 

Os animais asmáticos tratados com ambos os extratos da planta U. guianensis 

apresentaram diminuição das características inflamatórias, no entanto, o extrato 

hidroetanólico demonstrou superioridade em sua ação, quando comparado ao extrato aquoso.  

Essa superioridade do extrato UGH pode ser explicada pelo fato de que os diferentes 

métodos de extração resultam em conjuntos de moléculas com diferentes polaridades e 

propriedades. Como já é bem estabelecido, quando utiliza-se uma mistura alcóolica (extrato 

hidroetanólico) como sistema de extração, é possível conseguirmos metabólitos secundários 

com as mais diferentes polaridades; ao passo que, quando a água (extrato aquoso) é utilizada 

como meio de extração, só conseguimos extrair compostos de alta polaridade (73).  Tal fato 

vai ao encontro de estudo realizado com subfrações da U. guianensis, onde a fração A 

(hidroetanólica e mais apolar), rica em flavonoides e alcaloides, mostrou-se mais potente que 

a fração B (fração insolúvel e mais polar) (74). Como mostrado pela análise de cromatografia, 

encontramos no extrato hidroetanólico das folhas da U. guianensis, majoritariamente, duas 

substâncias: o composto fenólico ácido clorogênico e o alcaloide pentacíclico mitrafilina. Isto 
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nos leva a sugerir que, possivelmente, o ácido clorogênico e a mitrafilina, individual ou 

sinergicamente, possuam maior capacidade anti-inflamatória e possam explicar os efeitos 

observados em nosso estudo. 

Atualmente, mais de 200 compostos já foram isolados do gênero Uncaria, incluindo 

os alcaloides, triterpenos, uncarinos, flavonoides, fenilpropanoides, entre outros. Devido à 

complexidade e variedade de compostos existentes em um único gênero da planta, vários 

estudos têm sido realizados com o objetivo de identificá-los e conhecer seus mecanismos de 

ação.  

Resultados semelhantes foram alcançados em dois experimentos; no modelo de edema 

de pata de rato induzido por carragenina, onde utilizou-se o extrato liofilizado aquoso e 

hidroetanólico do gênero Uncaria, ambos mostrando ações anti-inflamatórias, porém o último 

demonstrou uma atividade significativamente maior, produzindo com uma dosagem de 50 

mg/kg um efeito similar a 7 mg/kg de indometacina. O extrato aquoso produziu efeito 

semelhante somente em uma alta dosagem (200 mg/kg).  In vitro, células foram pré-tratadas 

com 500 mg/mL do extrato hidroetanólico, ocasionando uma redução quase completa da 

ativação do NF-kB, enquanto o extrato aquoso somente diminuiu levemente a ativação do 

NF-kB (73). 

A inflamação pulmonar é uma característica marcante de muitas doenças respiratórias 

como a asma. Várias dessas condições são tratadas com anti-inflamatórios com o objetivo de 

reduzir a inflamação. Com esse intuito, muitos produtos naturais derivados de plantas têm 

sido utilizados na medicina folclórica e estudos científicos tem sido realizados nesses últimos 

anos para avaliar o valor desses compostos. Muitas substâncias derivadas dessas plantas têm 

efeitos biológicos in vitro e  in vivo, entre estas atividades biológicas podemos citar atividades 

anti-inflamatória, antiviral, antiplaquetária, antitumoral, antialérgica e antioxidante (75). 

A medicina tradicional chinesa (TCM) há muito tempo utiliza fitoterápicos no 

tratamento de várias doenças respiratórias, incluindo a asma. Evidências sugerem que os 

fitoterápicos utilizados na medicina tradicional chinesa (TCM) agem diretamente na inibição 

da ativação e migração de células inflamatórias, regulando as respostas Th1/Th2 (que 

encontram-se em desequilíbrio na asma), e suprimindo a hiper-reatividade alérgica através da 

indução de células T regulatórias ou atenuando a função das células dendríticas (76). 

Extratos aquosos ou hidroetanólicos de um único fitoterápico ou de compostos 

fitoterápicos mostraram a redução de IL-4, IL-5, IL-13, TNF-a e IgE, assim como a hiper-

responsividade das vias aéreas em um modelo animal de asma, induzido por ovalbumina (76). 
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Outros estudos, mostraram que os extratos inibem a atividade do NF-kB, o qual pode ser 

responsável pela mediação do decréscimo de citocinas Th2 (77,78). 

 Jayaprakasam et al., em 2013, compararam os efeitos individuais de 3 extratos: 

Linghzi (Ganoderma Lucidum), Kushen (Sophora flavescens) e Gancao (Glycyrrhiza 

uralensis) e o ASHMI (combinação dos extratos individuais) na inibição da produção de 

citocinas Th2 por células de memória Th2 e secreção de eotaxina por fibroblastos pulmonares 

de humanos. Eles encontraram que os constituintes do composto ASHMI atuaram 

sinergicamente inibindo a produção de eotaxina-1 assim como a produção de IL-4 e IL-5. No 

entanto, ainda não está totalmente claro, se a utilização da medicina tradicional chinesa e o 

uso de seus fitoterápicos atuam somente através da inibição de resposta Th2, ou através do 

aumento da resposta Th1, ou ambas (76). 

Reforçando os efeitos dos flavonoides na asma, Jung et al., demonstraram que o 

kuwanon, um flavonoide isolado da casca da raiz de Morus alba L., diminuiu os níveis de IgE 

na asma alérgica de camundongos induzidos por ovalbumina, além de também diminuir os 

níveis de IL-4, IL-5 e IL-13 no soro e LBA dos camundongos asmáticos (79). Em outro 

estudo, utilizando o flavonoide kaempferol-3-O-rhamnoside e kaempferol, demonstrou-se a 

redução do número de células inflamatórias no LBA e também a inibição no aumento de 

citocinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) e de TNF-a (80). 

Já a atividade antialérgica do extrato de Cymbopogon citratus  foi avaliada em um 

modelo animal de asma, onde os animais foram tratados via oral por 7 dias e o extrato reduziu 

o número de eosinófilos no LBA,  número de leucócitos no tecido pulmonar, produção de 

muco no trato respiratório e o nível de IL-4 no LBA, além de inibir a expressão de NF-kB 

(81). 

Esses estudos supracitados, representam uma pequena amostra, do universo 

bibliográfico existente, os quais enfocam e demonstram as diversas atividades, entre elas, a 

atividade anti-inflamatória e consequente efetividade dos diversos complexos fitoterápicos 

existentes; que merecem atenção especial e enfatizam a necessidade de novos, maiores e 

aprofundados estudos.   

Através de análise de cromatografia líquida de ultra performance (UPLC), como já 

descrito anteriormente, detectamos compostos majoritários presentes tanto no extrato aquoso 

como no extrato hidroetanólico da U. guinensis, entre eles: a mitrafilina, o ácido quínico e o 

ácido clorogênico. A seguir, mostraremos alguns estudos e ensaios que nos mostram a ação 
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anti-inflamatória dessas substâncias, e que podem embasar os resultados positivos obtidos 

com o nosso trabalho. 

A mitrafilina, um alcaloide pentacíclico encontrado tanto no extrato aquoso como no 

extrato hidroetanólico da U. guianensis, já demonstrou sua atividade anti-inflamatória em 

alguns estudos. Em um estudo realizado in vivo, com camundongos, mostrou ser capaz de 

inibir IL-1a e b, além da produção de TNF-a. Por sua vez, compostos polifenólicos, como  

proantocianidinas, ácido quínico e ácido clorogênico, possuem atividade anti-inflamatória, e 

vários triterpenos já foram identificados por possuírem alta capacidade anti-inflamatória, 

agindo, como no caso do ácido quinóvico, através da inibição do NF-kB (82–84).  

Em estudo muito recente de 2016, os efeitos da mitrafilina foram avaliados em 

neutrófilos humanos ativados por LPS, incluindo a ativação de marcadores de superfície por 

FACS (separador de células ativado por fluorescência) e a expressão de citocinas 

inflamatórias. Como resultado, encontraram que a mitrafilina reduziu os neutrófilos ativados 

CD16 (+) CD62L (-) e a expressão e secreção de citocinas pró-inflamatórias (TNF-a, IL-6 ou 

IL-8) à níveis semelhantes à condições basais (85). 

Com relação a outro componente, o ácido quínico, encontrado no extrato da U. 

guianensis, foi realizado um estudo, onde se avaliou a atividade biológica dessa substância, 

que está presente em um composto aquoso disponível comercialmente, à base de U. 

tomentosa, o C-Med 100®.  Neste estudo, camundongos foram expostos ao ácido quínico e 

apresentaram um aumento no número de células esplênicas, reproduzindo os mesmos efeitos 

in vivo decorrentes da administração do composto C-Med 100®. Além disso, o ácido quínico 

também foi capaz de inibir a atividade do NF-kB em cultura de tecidos. Os dados encontrados 

nesse estudo mostram que o ácido quínico pode ser o componente responsável por algumas 

das atividades biológicas atribuídas à U. tomentosa (na forma comercial C-Med 100®), tanto 

in vivo como in vitro (82). 

Outro componente que encontramos em nosso extrato de U. guianensis foi o ácido 

clorogênico. O ácido clorogênico é um ester do ácido cafeico com o ácido quínico, e é um dos 

compostos polifenólicos mais abundantemente encontrados em vários tipos de alimentos, 

como mirtilo, feijão, batata, café e maçã, e possui propriedades biológicas importantes, como 

atividades anti-inflamatórias, anticarcinogênicas, antivirais e antioxidantes (86,87). 

Há inúmeros estudos que comprovam as mais variadas atividades do ácido 

clorogênico, entre eles podemos citar: importante efeito anti-inflamatório através da 

diminuição da secreção de citocinas pró-inflamatórias IL-8 e IL-6 em células Caco-2 
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estimuladas com TNF-a, LPS, IL-1b e IFN-g em estudo conduzido com a administração do 

chá de Artemisia annua (rica em ácido clorogênico) (88); diminuição da produção de IL-1b, 

TNF-a e IL-6 em macrófagos RAW 264.7 de camundongos estimulados com LPS e em 

células microgliais BV2 através da efetiva regulação da via NF-kB (89). Já em estudo 

realizado com a administração oral de ácido clorogênico, o mesmo protegeu contra a colite 

induzida por ácido trinitrobenzenosulfônico em camundongos através da redução de 

infiltração neutrofílica e inibição da via NF-kB (90); a administração por via oral do ácido 

clorogênico reduziu a isquemia hepática e o dano ao fígado induzido pela reperfusão através 

da diminuição da resposta inflamatória e aumento da defesa antioxidante (91); e por fim, 

Chauhan et al., (92) observaram que a administração também por via oral de 40 mg/kg de 

ácido clorogênico, suprimiu efetivamente as citocinas pró-inflamatórias TNF-a e IL-1b em 

um modelo animal de inflamação do joelho. 

Em 2010, outro estudo, utilizando o modelo de asma alérgica animal induzido por 

OVA, o ácido clorogênico utilizado nas doses de 0,5, 5 e 25 mg/kg de peso, diminuiu 

significativamente a eosinofilia e a expressão das citocinas IL-4, IL-5 e TNF-α nos pulmões, 

assim como também diminuiu os níveis no soro de IgE total e específica para OVA, ao passo 

que conseguiu aumentar os níveis totais e de OVA específica de IgG3. Já no mesmo estudo, 

mas com resultados in vitro, a produção de IgE por esplenócitos estimulados por LPS/IL-4 

também foi acentuadamente diminuída com a utilização do ácido clorogênico, enquanto os 

níveis de IgG3 foram aumentados. Os fatores de transcrição, como o Ce, importantes para a 

troca do isótopo de IgE mediada por IL-4, assim como as  moléculas STAT-6 e JNK, também 

foram inibidas após o uso do ácido clorogênico (86), mostrando assim, sua capacidade anti-

inflamatória.  

Diante do exposto até aqui, é possível constatar a existência de um número bastante 

grande de estudos de plantas e de seus extratos para o tratamento de várias doenças 

inflamatórias, e com resultados bastante interessantes e promissores. Esses estudos fortalecem 

e corroboram os resultados encontrados em nosso trabalho, que mostraram ação anti-

inflamatória importante do extrato da U. guianensis (evidenciada pela diminuição do número 

de células totais e número de eosinófilos no LBA, diminuição de IL-13 no homogenato, além 

da diminuição da hiper-reatividade das vias aéreas). Com isso, podemos inferir, que talvez, a 

presença de tais compostos (mitrafilina, ácido quínico e ácido clorogênico) possam ser 

isoladamente, ou em conjunto, o elemento “chave”, responsável pela atividade anti-

inflamatória do extrato de U. guianensis. 
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Como podemos constatar, a U. guianensis, possivelmente, através de substâncias 

encontradas em sua constituição, é capaz de exercer atividade anti-inflamatória importante, 

através da inibição da ação de algumas citocinas, quimiocinas, fatores de transcrição e vias de 

transdução. Abaixo, mostraremos alguns outros estudos  in vivo, in vitro e em modelo animal 

que comprovam a  atividade anti-inflamatória da Uncaria e que podem ratificar os resultados 

encontrados em nosso estudo.  

 Em estudo realizado in vivo, o extrato da U. guianensis mostrou inibir o TNF-a e o 

óxido nítrico (NO), além da diminuição da produção de PGE2, fato este que pode ser atribuído 

à inibição da expressão de COX-2. Também diminuiu a expressão da IL-6, o edema da pata de 

rato induzido por carragenina em 86%, além de inibir o crescimento tumoral e a metástase 

pulmonar (74). Um fator em comum na ativação desses mediadores é o NF-kB, já que 

existem estudos onde a atividade anti-inflamatória da planta U. tomentosa seja devido à 

inibição do NF-kB e consequentemente dos genes-alvo, como iNOS, COX-2, TNF-a e IL-6, 

entre outros (93,94). 

A eficácia da planta U. guianensis também foi comprovada em estudo clínico duplo-

cego, mostrando sua eficácia no tratamento da osteoartrite de joelho, onde a dor associada à 

atividade e escores de avaliação foram significativamente reduzidos, com benefícios 

ocorrendo dentro das primeiras semanas de terapia. Já os resultados in vitro comprovaram a 

efetividade da U. guianensis na eliminação dos radicais livres, assim como na inibição na 

produção de TNF-a e PGE2. Vale ressaltar que a inibição do TNF-a foi alcançada em 

concentrações muito menores do que as necessárias para se alcançar a ação antioxidante (95). 

Fato semelhante ocorrido com a possível ação antioxidante da planta U. tomentosa, foi 

observado em estudo realizado por Sandoval et al., onde a planta foi muito mais potente na 

supressão da síntese de TNF-a, do que em sua atividade antioxidante (60). Talvez, como 

nestes estudos, o quesito dose, possa ser o responsável pela falta de ação do extrato no 

estresse oxidativo observado em nosso trabalho; sendo possivelmente necessária uma dose 

maior do extrato de U. guinanesis para podermos obter uma ação antioxidante efetiva.  

A espécie U. guianensis, como dito anteriormente, é uma planta medicinal muito 

utilizada pelas populações da América Central e do Sul para o tratamento do câncer, artrite, 

diabetes e inflamações em geral (74). No entanto, apesar da existência de vários estudos com 

fitoterápicos e asma já terem sido realizados (tanto em modelos animais como em ensaios 

clínicos), até onde sabemos, em nenhum deles, foi utilizada a planta medicinal U. guianensis, 
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o que torna a realização do nosso trabalho, uma pesquisa inédita, capaz de nos proporcionar 

dados valiosos e resultados encorajadores. 

O número aumentado de eosinófilos mostrados no LBA de nosso estudo sinaliza que 

ocorreu uma reação inflamatória nos camundongos sensibilizados e desafiados com OVA, 

confirmando dessa maneira, o sucesso do modelo. O recrutamento eosinofílico para via aérea 

é regulado por uma variedade de citocinas Th2 (IL-4, IL-5, IL-13), quiomiocinas e também 

por moléculas de adesão. A inflamação eosinofílica pode ser observada em pacientes 

asmáticos (96,97), e também está presente na maioria dos modelos de asma (96,98,99). O 

tratamento com extrato hidroetanólico da U. guianensis, obteve sucesso na diminuição tanto 

do número de células totais, como na diminuição de eosinófilos. Estes resultados estão de 

acordo com estudos prévios que mostraram que o tratamento com determinados fitoterápicos 

também são capazes de inibir a inflamação eosinofílica (100). 

Em um desses estudos, utilizou-se a quercetina (um flavonoide derivado de plantas), 

amplamente conhecido por suas atividades anti-inflamatórias e antioxidantes, em um modelo 

experimental de inflamação alérgica das vias aéreas. Neste trabalho, os camundongos 

receberam doses orais de quercetina do 18° ao 22° dia após a primeira sensibilização com 

ovalbumina (OVA), sendo a dexametasona usada como controle positivo. Como resultado, a 

quercetina inibiu de maneira dose dependente, o recrutamento eosinofilíco para o lavado 

broncoalveolar (LBA); mostrando sua propriedade anti-inflamatória, corroborando assim, os 

dados referentes à diminuição de eosinófilos encontrado também em nosso trabalho (101). 

Em estudo realizado por Carvalho et al., usando a U. guianensis, eles também 

encontraram diminuição de 41% do número de eosinófilos para dentro da cavidade pleural, 24 

horas após a administração de LPS, utilizando para isso, uma dose de 100 mg/kg de U. 

guianensis. Já em um modelo alérgico de pleurisia em camundongos, o pré-tratamento com as 

folhas de U. guianensis, na mesma dose acima descrita, também foi capaz de diminuir em 

77%  a migração eosinofílica para dentro da cavidade pleural, valor este, muito próximo à 

capacidade da dexametasona, que foi de 80%; comprovando mais uma vez, as atividade anti-

inflamatória e antialérgica desse composto (61). 

    A redução do número de eosinófilos, bem como a hiper-responsividade brônquica, 

são achados importantes, visto que eles desempenham um papel central na patogênese da 

asma. O número de células eosinofílicas está aumentado em indivíduos asmáticos, 

principalmente no pulmão e no trato respiratório superior, e contribuem para a 

broncoconstrição, secreção de muco, dano ao tecido das vias aéreas (102), aumento da hiper-

reatividade e da permeabilidade vascular, além de causar degranulação de mastócitos e 



58 

basófilos (12,102). Portanto, a atenuação dessas principais características da asma em 

modelos animais é de suma importância, para que o mesmo possa ser considerado para 

futuros ensaios clínicos. 

Esses dados nos sugerem que ambos os extratos de U. guianensis utilizados podem 

apresentar potencial anti-inflamatório para o tratamento da asma, sendo o extrato 

hidroetanólico (UGH) mais eficaz com relação à diminuição da eosinofilia. 

Quando analisamos os parâmetros in vivo da função pulmonar, fica evidente que o 

modelo animal de asma aqui utilizado também obteve sucesso, quando comparados os grupos 

controle (não asmáticos) com o grupo OVA (asmáticos); já que em todos os parâmetros 

avaliados: resistência total (RRS), elastância total (ERS), resistência tecidual (G) e elastância 

tecidual (H), notamos um aumento importante da hiper-responsividade da via aérea. Porém, o 

extrato hidroetanólico (UGH) apresentou uma efetividade anti-inflamatória maior que o 

extrato aquoso, uma vez que, através deste extrato, atingimos uma diminuição significativa na 

hiper-responsividade das vias aéreas em todos os parâmetros avaliados, quando comparamos 

os grupos asmáticos não tratados (OVA-SAL) com os grupos asmáticos tratados (OVA-

UGH).  

Vale ressaltar que a avaliação in vivo da mecânica respiratória realizada por um 

ventilador mecânico (como utilizado em nosso estudo), é considerada uma medida direta, 

sendo um parâmetro mais fidedigno de alterações na função pulmonar, diferentemente do que 

ocorre quando se usa a avaliação da hiper-responsividade por pletismografia, cuja técnica 

avalia de forma indireta a mecânica respiratória e, consequentemente, estão sujeitas à 

intervenções do meio externo, como o estresse do camundongo, o que pode acarretar em 

medidas não tão confiáveis ou exatas das alterações fisiológicas analisadas. 

A hiper-responsividade brônquica é uma medida efetiva e muito utilizada em estudos 

de modelo animal, e é capaz de nos mostrar, de maneira bastante exata medidas da função 

pulmonar e suas respectivas respostas aos mais diferentes tratamentos, entre eles, as 

intervenções realizadas com fitoterápicos. Sendo então, a avaliação da função pulmonar, uma 

medida importante e bastante eficaz, mostraremos abaixo, alguns estudos que demonstraram a 

atividade anti-inflamatória através da inibição da hiper-reatividade das vias aéreas.  

 Em estudo recente, de 2016, os efeitos de diferentes doses (100, 250 e 500 mg/kg) do 

extrato de Eclipta prostrata, uma planta muito utilizada no tratamento da asma e de outras 

doenças respiratórias, rica em alcaloides e flavonoides, foi utilizado em um modelo animal de 

asma alérgica. Neste estudo, os camundongos foram sensibilizados duas vezes com 

ovalbumina (OVA) (i.p) e desafiados por 4 dias (em dias alternados) com instilação nasal de 
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OVA; sendo o extrato de E. prostrata administrado concomitantemente ao longo de 7 dias, 

por via intraperitoneal. Os animais controles foram tratados com dexametasona ou salina. 

Como resultado, este trabalho encontrou com a utilização desse extrato, diminuição 

significativa da hiper-responsividade brônquica após administração de doses crescentes de 

metacolina (avaliadas através da  resistência e da elastância total, com o uso do respirador 

FlexiVent (Scireq, Montreal, QC, Canadá)); além de diminuição importante também no 

número de células totais e de eosinófilos no LBA e nas concentrações de IL-4, IL-5 e IL-13 

no homogenato pulmonar (103); nos mostrando dados bastante semelhantes aos encontrados 

em nossa pesquisa.  

Um outro estudo, de 2012, também avaliou a eficácia do sakuranetin (um flavonoide 

encontrado em frutas e vegetais) na inflamação e remodelamento das vias aéreas em um 

modelo animal de asma. Camundongos BALB/c receberam (OVA) (i.p) nos dias 0 e 14 e 

então foram desafiados com aerossol de (OVA) nos dias 24, 26 e 28. Os animais 

sensibilizados com (OVA) receberam salina, sakuranetin ou dexametasona diariamente, do 

dia 24 até o dia 29. No 29° dia, foi avaliada a hiper-responsividade brônquica (também pelo 

FlexiVent (Scireq, Montreal, QC, Canadá)), inflamação e remodelamento, assim como 

anticorpos específicos de IgE. Como resultados, entre outros dados, obteve-se diminuição na 

hiper-reatividade da via aérea e diminuição do número de células totais e de eosinófilos no 

LBA (100); (resultados estes, que vão ao encontro, mais uma vez, daqueles encontrados em 

nosso trabalho). Estes efeitos poderiam ser atribuídos à redução do estresse oxidativo e de 

citocinas pró-inflamatórias Th2, assim como o controle da ativação do NF-kB (100). 

Mostrando também a efetividade da ação anti-inflamatória do flavonoide Crysin 

(conhecido por suas várias atividades biológicas, entre elas, a atividade anti-inflamatória e 

anti-oxidante), outro estudo bastante recente, de 2016, analisou se essa substância era capaz 

de diminuir o remodelamento e a inflamação alérgica da via aérea em um modelo animal de 

asma crônica e seus mecanismos envolvidos. Criaram-se 4 grupos: controle, OVA, 

Dexametasona e Chrysin. Os camundongos foram sensibilizados via intraperitoneal (dias 1 e 

14) e desafiados com OVA (a partir do 21° com aerossol, 30 minutos por dia, 3 vezes por 

semana, durante 8 semanas). O grupo dexametasona recebeu a substância por via i.p 30 

minutos antes do desafio e o grupo Chrysin recebeu o flavonoide diluído em solução de 

carboximetilcelulose.  A partir do dia 21, os camundongos do grupo Chrysin receberam 100 

mg/kg por via intra-gástrica diariamente por 8 semanas e o grupo controle recebeu o mesmo 

esquema de sensibilização e desafios utilizando PBS. Após a sensibilização e desafios, 6 

animais de cada grupo foram utilizados para verificação da resistência da via aérea (por 
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pletismografia), e os outros 6 camundongos foram utilizados para coleta de LBA e análise 

histológica de tecido pulmonar. Como resultado, os pesquisadores comprovaram que os 

camundongos sensibilizados e desafiados com OVA desenvolveram hiper-responsividade 

brônquica da via aérea, inflamação e remodelamento, e que o flavonoide Chrysin foi capaz de 

diminuir a hiper-responsividade brônquica, o número de células inflamatórias, especialmente, 

eosinófilos, IL-4, IL-13 e IFN-g no LBA e diminuiu também os níveis de IgE no soro; além 

da supressão de células inflamatórias (104). 

Na análise das dosagens de IL-13 no homogenato pulmonar, comprovamos mais uma 

vez a eficácia do modelo de asma aqui proposto, já que aumento significativo ocorreu entre o 

grupo controle (OVA-SAL) e o grupo asmático (OVA-UGA e UGH). Além disso, a esperada 

diminuição da dosagem de IL-13 após administração do fitoterápico nos camundongos 

asmáticos foi alcançada; sendo os dois extratos (aquoso e hidroetanólico) capazes de diminuir 

consideravelmente a dosagem dessa citocina no homogenato pulmonar.  

 Estudos acerca da importância de IL-4 e IL-13 na asma alérgica são produzidos 

frequentemente. Ambas as citocinas podem ser produzidas tanto por células T como por uma 

infinidade de outras células do sistema imune inato. No entanto, a contribuição e o papel 

dessas citocinas para a inflamação alérgica e a hiper-reatividade da via aérea ainda não está 

totalmente clara (105). Corroborando nossos dados, estudo de 2015 avaliou a intensidade da 

inflamação alérgica pulmonar induzida por ovalbumina (OVA) em camundongos Balb/c 

selvagens e em camundongos com ausência da expressão de IL-4 e IL-13 somente nas células 

T (4-13Tko) ou em todos os outros tipos de células (4-13ko). Nesse estudo, os camundongos 

foram sensibilizados com injeção (i.p) de ovalbumina nos dias 0 e 7, acompanhados de 3 

desafios (i.n) também com OVA nos dias 14, 15 e 16. Os controles receberam somente 

alumínio ou PBS, sendo os animais sacrificados no dia 17 (105).  Como resultados, o estudo 

evidenciou: análise das concentrações das citocinas (IL-4, IL-5, IL-13 e IFN-g) aumentadas 

no sobrenadante dos camundongos selvagens, ao passo que nos camundongos 4-13Tko e 4-

13ko houve diminuição dessas citocinas; redução no número de eosinófilos, basófilos e ILC2s 

(células linfoides inatas do tipo 2) nos pulmões dos camundongos com ausência da expressão 

de IL4 e IL-13 quando comparados com camundongos selvagens e diminuição dos eosinófilos 

e ILC2s no sangue do grupo de camundongos com ausência de expressão de IL-4 e IL-13 nas 

demais células do sistema imune (105). Após a realização do protocolo acima descrito, a 

hiper-responsividade da via aérea foi avaliada utilizando-se do método de pletismografia com 

doses crescentes de metacolina, mostrando como resultados aumento da resistência das vias 

aéreas dos camundongos selvagens sensibilizados com OVA quando comparados com os 
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demais camundongos (4-13Tko e 4-13ko). Observou-se uma baixa resistência das vias aéreas 

nesses dois últimos grupos de camundongos, que não foi dependente da sensibilização com 

OVA, como também observado nos camundongos controles (PBS); o que nos mostra o papel 

crítico de IL-4 e IL-13 derivados de células T para a hiper-responsividade da via aérea (105). 

A citocina IL-13 desempenha um papel muito importante na fase efetora da resposta 

alérgica e é capaz de induzir as principais características das doenças alérgicas incluindo, a 

hiper-responsividade brônquica, produção de muco, alterações na musculatura lisa das vias 

áereas e fibrose sub-epitelial; além de também ser diretamente responsável pela sobrevida e 

proliferação eosinofílica  para dentro do tecido pulmonar, assim como a liberação de 

mediadores responsáveis por tais características (106,107).  

Diante dessa ligação, comprovada por estudos, entre a citocina IL-13 e sua 

importância na indução e desenvolvimento de várias características das doenças alérgicas;  

podemos estabelecer um paralelo entre essa conexão e os achados do nosso trabalho; onde 

podemos comprovar que alguns desses aspectos (como a hiper-reatividade da via aérea e o 

número de eosinófilos), encontraram-se diminuídos; possivelmente, decorrentes da também 

diminuída dosagem de IL-13, com a utilização do extrato de U. guianensis. 

Tais achados se mostram extremamente importantes e valiosos e corroboram a eficácia 

e a importância dos resultados obtidos em nossa pesquisa, já que obtivemos com a utilização 

da U. guianensis, diminuição de contagem de células totais e diferenciais, diminuição da 

citocina IL-13, além da diminuição da hiper-responsividade brônquica das vias aéreas.    

Com relação às citocinas restantes (IL-4, IL-5 e IL-10) não obtivemos os mesmos 

resultados, não havendo diferença entre os grupos tratados e não tratados. Uma possível 

explicação para essa aparente inefetividade pode ser o curto tempo de execução do protocolo, 

ou talvez, vias de ações diferentes dessas citocinas; onde marcadores, quimiocinas ou fatores 

de transcrição não sofram ação direta e anti-inflamatória do fitoterápico do gênero Uncaria. 

Com relação à toxicidade da planta U. guianensis, a quantidade de dados acerca dessa 

questão é bastante restrita. Encontramos, no entanto, trabalhos realizados com o extrato 

aquoso da casca da U. tomentosa, onde avaliaram-se seus efeitos tóxicos. Sheng et al., 

utilizando ratas W/Fu demonstraram que o extrato não apresentou sinais de toxicidade 

crônica, com LD50 > 8g/kg e MDT > 8g/kg após administração oral dos extratos nas doses de 

10-80 mg/kg/dia  por 8 semanas ou 160 mg/kg/dia por 4 semanas (108). Literatura 

relacionada a patentes contém estudos acerca da toxicidade aguda do extrato aquoso da 

Uncaria, o qual administrado a camundongos em doses de até 5 g/kg não causaram nenhum 

sintoma tóxico (109). Já em estudos in vitro realizados com células do ovário de 
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camundongos e culturas de Photobacterium phosphoreum, o extrato aquoso da U. tomentosa, 

mais uma vez não demonstrou a presença de substâncias tóxicas (110). Vale ressaltar no 

entanto que, embora os extratos do gênero Uncaria não exibam toxicidade mesmo em altas 

doses, alguns componentes isolados da planta podem ser tóxicos em altas concentrações 

(111). 

Apesar da falta de consenso da dosagem oral efetiva para utilização como 

medicamento fitoterápico do extrato da planta U. tomentosa,  pesquisadores recomendam 

doses diárias de 0,5 a 1 g do extrato, como imunoestimulante (112). Extratos padronizados da 

raiz da U. tomentosa, na forma de pó são usados na Europa de 2 a 3 vezes ao dia nas doses de 

20 a 60 mg/kg (56). Diante desse quadro, sem dúvida alguma, investigações e estudos mais 

detalhados acerca dos efeitos tóxicos da planta do gênero Uncaria se fazem necessários. 

Sabemos que os tratamentos hoje disponíveis para o controle da asma são efetivos, 

mas não em todos os casos, especialmente nos casos de asma grave, o controle da doença é 

bem difícil de ser atingido; além dos efeitos colaterais advindos do uso prolongado e em altas 

doses dos corticosteroides. Sendo assim, existe uma necessidade real e urgente no 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o tratamento da asma (29). 

Apesar da existência de inúmeros compostos fitoterápicos comprovadamente eficazes 

no tratamento da asma, até onde sabemos, nenhum deles resultou em um medicamento 

comercial para o manejo da doença. Isso se deve possivelmente ao fato de essas plantas 

frequentemente apresentarem inúmeros componentes desconhecidos, tornando assim, a 

padronização, o processo de produção e a obtenção de um produto final (comercial), um 

processo bastante complexo. Somando-se a essas dificuldades, temos também que nos 

preocuparmos com os dados relativos à segurança do fitoterápico e a identificação da 

presença de metais pesados serem  componentes chaves  para obtenção de aprovação para 

comercialização desses extratos (76). Além disso, as variações na composição química de 

diferentes lotes da mesma planta, influenciados por fatores genéticos, climáticos, relacionados 

ao cultivo, colheita, armazenamento e extração, somam-se ainda a resistência ainda presente 

por parte da comunidade médica e científica em “aceitar” e acreditar na eficácia e efetividade 

do medicamento fitoterápico (14). 

Diante do exposto até aqui, podemos constatar a eficácia e a ação anti-inflamatória da 

planta brasileira U. guianensis, apoiada por estudos já realizados e confirmado pelo nosso 

trabalho. Portanto, o estudo de fitoterápicos, sem dúvida, vem ganhando cada vez mais espaço 

na comunidade científica e ratificando sua importância e necessidade em maiores estudos; 

para quem sabe, em um futuro não muito distante, sejamos capazes de produzir um 
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medicamento fitoterápico comercial para o tratamento da asma. Não pretendemos com esse 

trabalho, enfatizar superioridade deste em relação aos medicamentos atualmente disponíveis 

no mercado; mas sim, disponibilizarmos uma opção a mais, uma alternativa diferente ou até 

mesmo complementar às pessoas que precisam conviver com essa doença. 

Precisamos ressaltar que, apesar dos resultados alcançados em nosso estudo, pudemos 

observar que a quantidade de trabalhos e publicações sobre a a U. guianensis ainda é limitado, 

sendo os dados referentes à U. tomentosa, muito maiores sob todos os aspectos avaliados em 

nossa pesquisa. Portanto, cabe a nós, da comunidade científica, acreditarmos e focarmos 

nossos esforços para uma produção bibliográfica muito maior e de qualidade, utilizando a U. 

guianensis como objeto de estudo. Como dito anteriormente, no Brasil, a U. guianensis pode 

ser encontrada e cultivada muito mais facilmente que a U. tomentosa, o que reforça nosso 

incentivo no cultivo e pesquisas acerca dessa importante planta brasileira.  

As limitações deste estudo incluem: 

· Curto período de tratamento. Um tratamento mais prolongado poderia levar a 

resultados mais expressivos em relação aos marcadores inflamatórios no 

homogenato pulmonar. 

· Falta de curva dose-resposta. O estudo de outras doses dos extratos poderia 

auxiliar na determinação da dose ideal. O uso de doses maiores poderia levar a 

resultados mais expressivos em relação aos marcadores inflamatórios no 

homogenato pulmonar. 

· Ausência do uso de um medicamento anti-inflamatório (dexametasona), que 

poderia ser utilizada como comparativo entre o grupo asmático tratado com o 

extrato da planta U. guianensis e o grupo asmático tratado com esse 

corticosteroide. 

· Ausência de dados acerca dos efeitos citotóxicos do extrato de U. guianensis. 
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6 CONCLUSÃO 

A administração de dois extratos (aquoso e hidroetanólico) das folhas da espécie Uncaria 

guianensis foi eficaz no tratamento da asma em modelo animal, tanto em medidas da 

mecânica pulmonar (com diminuição da hiper-responsividade brônquica) como em 

marcadores inflamatórios (com diminuição de IL-13, número de células totais e de 

eosinófilos), com superioridade terapêutica do extrato hidroetanólico. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO B – Protocolo de Homogenato Pulmonar 

 

1. Sempre manter o pulmão e os reagentes no gelo; 

2. Secar o pulmão gentilmente em um filtro; 

3. Pesar aproximadamente 50 microgramas (mg) do pulmão em balança de alta 

precisão; 

4. Colocar o pulmão pesado em uma solução de PBS com antiprotease 

(Complete, EDTA-free, Roche número 11873580001 ou 04693159001 na 

concentração de 50mg/ml; 

5. Limpar o homogeneizador na sequencia agua destilada, álcool 70%, agua 

destilada; 

6. Secar o homogeneizador; 

7. Homogeneizar o tecido até dissolver o tecido completamente, sendo 

aproximadamente 10 segundos de cada vez; 

8. Limpar o homogeneizador na sequencia agua destilada, álcool 70%, agua 

destilada; 

9. Centrifugar o tecido homogeneizado a 1900 rpm, durante 10 minutos a 4 C; 

10. Retirar o sobrenadante a armazenar o mesmo a -80 C; 

 

O preparo do inibidor de protease será de 1 comprimido em 50 ml de PBS 1x estéril, 

que deve ser preparado em fluxo laminar. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: (a) Perfil cromatográfico da amostra padrão de Ácido clorogênico obtido por 

UPLC-DAD. (b) Perfil cromatográfico da amostra padrão de Ácido clorogênico obtido por 

UPLC-MS 
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Apêndice B: (a) Perfil cromatográfico do extrato bruto aquoso de  Uncaria  guianensis 

obtido por UPLC-DAD. (b) Perfil cromatográfico do extrato bruto aquoso de  Uncaria  

guianensis  obtido por UPLC-MS (RT = 9.70 min – ácido clorogênico). 
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Apêndice C: (a) Perfil cromatográfico do extrato bruto hidroetanólico de  Uncaria  

guianensis obtido por UPLC-DAD. (b) Perfil cromatográfico do extrato bruto hidroetanólico 

de  Uncaria  guianensis obtido por UPLC-MS (RT = 9.70 min – ácido clorogênico 
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Apêndice D: Cromatogramas TIC obtidos por UPLC-MS em modo negative de análise: a) 

Perfil cromatográfico do extrato bruto UGA; b) Perfil cromatográfico referente ao padrão de 

Ácido Quínico. 
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Apêndice E: Cromatogramas TIC obtidos por UPLC-MS em modo negative de análise: a) 

Perfil cromatográfico do extrato bruto UGH; b) Perfil cromatográfico referente ao padrão de 

Ácido Quínico. 
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Apêndice F: Espectros de massas Full-Scan em modo negativo de análise obtido a partir da 

análise por UPLC-MS: a) Amostra padrão de Ácido Quínico (TR = 2.74 min); b) Extrato 

bruto UGA (TR = 2.66 min). 
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Apêndice G: Espectros de massas Full-Scan em modo negativo de análise obtido a partir da 

análise por UPLC-MS: a) Amostra padrão de Ácido Quínico (TR = 2.74 min); b) Extrato 

bruto UGH (TR = 2.64 min). 
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Apêndice H: a) e b) Perfil cromatográfico obtido por UPLC-MS dos padrões de mitrafilina e 

isomitrafilina, respectivamente. c) Perfil cromatográfico obtido por UPLC-MS do extrato 

bruto hidroetanólico de Uncaria guianensis , d) Perfil cromatográfico obtido por UPLC-MS 

do extrato bruto aquoso  de Uncaria guianensis. 

 

 

 

 




