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1. RESUMO 

Mesmo com o progresso na eficácia e tolerabilidade dos fármacos anti-

hipertensivos, uma parcela dos pacientes não responde ao tratamento, o que 

estimula a busca por alternativas terapêuticas, como a utilização de fitoterápicos. 

Por essas razões analisamos a ação de chás obtidos de folhas de Morus nigra 

(amora) e bulbo de Allium sativum (alho) em modelo animal de hipertensão. Ratos 

wistar foram induzidos à hipertensão por dexametasona (Dex). Os animais foram 

tratados com fitoterápicos ou fármaco convencional, captopril a partir do 8o. dia pós 

indução até o final do experimento (14o. dia). Foram realizadas análises quanto a 

pesagem, pressão sanguínea, volume urinário, dosagem de ureia e histopatológica 

dos rins. Nossos resultados mostraram que os animais hipertensos não tratados 

apresentaram pressão mais elevada comparados aos controles. O tratamento 

padrão (captopril) e os alternativos (fitoterápicos) promoveram redução significante 

da pressão arterial. O peso final dos animais tratados foi semelhante ao dos animais 

controles e menor que dos hipertensos. O volume de urina foi maior nos animais 

hipertensos e tratados com captopril e A. sativum. Os resultados indicaram que o A. 

sativum e M. nigra foram capazes de reduzir a pressão arterial, sem causar 

alterações metabólicas, o que estimula novas pesquisas sobre esses fitoterápicos 

como alternativas terapêuticas na hipertensão arterial.  

2. INTRODUÇÃO 

 A hipertensão arterial é uma doença crônica que ocorre pela predisposição 

genética, mas também está associada ao estresse oxidativo, doenças autoimunes, 

obesidade e tabagismo, sendo responsável por grande número de óbitos no Brasil. 

A hipertensão essencial (ou primária) é responsável pela maioria dos casos nos 

pacientes diagnosticados com hipertensão, sendo causada principalmente por 

disfunção endotelial. Estudos demonstraram que o endotélio vascular de pacientes 

hipertensos produz menos óxido nítrico (NO), um regulador chave do sistema 

cardiovascular e homeostase metabólica, sendo que a hipertensão induzida por 

dexametasona (Dex) está associada a níveis menores de antioxidantes, aumento do 

estresse oxidativo e redução do NO. 

 A utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos na prevenção 

e tratamento de diferentes enfermidades é uma prática comum, sendo o resultado 

do acúmulo secular de conhecimentos empíricos sobre a ação das ervas medicinais 
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por diferentes grupos étnicos. Além disso, o uso de fitoterápicos como estratégias de 

tratamento da hipertensão tem sido explorado por diferentes pesquisadores. 

 Diante dessas considerações e da importância da hipertensão arterial como 

problema de saúde pública, fica evidente a importância de estudos sobre a utilização 

de plantas medicinais em modelos animais de hipertensão, como possíveis 

alternativas terapêuticas no tratamento dessa enfermidade. 

3. OBJETIVO 

 Analisar a ação de chás obtidos de folhas de Morus nigra (amora) e bulbo de 

Allium sativum (alho) em modelo animal de hipertensão 

4. METODOLOGIA 

 Ratos da linhagem wistar foram divididos em 5 grupos (n=5/grupo) e injetados 

por via subcutânea com Dex (30 mg/kg/dia), por um período de 14 dias, para 

indução de hipertensão. Animais controle foram injetados com PBS (solução salina) 

(1 mL/kg). A partir do dia 8 da injeção de Dex até o final do experimento (dia 14), os 

animais foram tratados por gavagem com 1 ml de chá de folhas secas de amora 

(Morus nigra) a 2% ou do bulbo de alho (Allium sativum) a 2% e um outro grupo foi 

tratado com captopril (40mg/kg). 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Inicialmente encaminhamos o projeto ao CEUA-FIPA para avaliação e 

aprovação (no. 6/14). Após, seguimos com o protocolo de indução de hipertensão e 

tratamentos. Ao final do protocolo, foram realizadas análises fisiológicas (pesagem e 

aferição da pressão de um modo não invasivo), bioquímicas (glicose, colesterol, 

ureia, creatinina e gama GT) por kits comerciais, verificação do volume de urina, e 

análises histopatológicas dos rins pela Hematoxilina Eosina (HE).  

 Os valores foram obtidos como unidades arbitrárias e as médias comparadas 

pela ANOVA seguida do pós-teste de Bonferroni. Valores de P menores que 0,05 

foram considerados estatisticamente significantes.  

 Na continuidade do estudo serão realizados protocolos de prevenção, com a 

administração dos tratamentos fitoterápicos desde 4 dias antes da aplicação de Dex.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

  As aferições de pressão mostraram a validade do modelo para a indução da 

hipertensão e estabelecimento dos protocolos de tratamento. Os animais 

hipertensos não tratados apresentaram pressão mais elevada comparados aos 

controles. O tratamento padrão (captopril) e os alternativos (fitoterápicos) 
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promoveram redução significante da pressão arterial, especialmente nos animais 

tratados com captopril e A. nigra. O peso final dos animais tratados foi semelhante 

ao dos animais controles e menor que dos hipertensos (Figura 1). Não houve 

variação significante nas dosagens séricas de glicose, colesterol e creatinina no 

plasma sanguíneo, nem da ureia na urina, entre os grupos. Também não foram 

observadas alterações histopatológicas nos rins em nenhum dos grupos estudados. 

O volume de urina foi maior nos animais hipertensos e tratados com captopril e A. 

sativum. Contudo, o volume urinário foi semelhante entre os animais controles e 

tratados com M. nigra. 

 

Figura 1 – Análises fisiológicas das dosagens de ureia (A), pesagem (B) e pressão arterial (C). Dados 
como média ± erro padrão. * p< 0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 vs controle; # p<0,5; ## p<0,01 vs 
animais induzidos a hipertensão não tratados. 
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