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Introdução 
Em todas as partes do mundo as plantas medicinais são amplamente empregadas e as mulheres costumam ser 
frequentes usuárias desse tipo de alternativa terapêutica. Das patologias que mais acometem o sexo feminino, as 
associadas aos órgãos do sistema reprodutor, em especial o útero, são alvos de constantes buscas terapêuticas 
(WRAY et al., 2001). Apesar dos inúmeros estudos desenvolvidos nessa área, ainda não há um consenso sobre qual 
é a melhor terapia farmacológica (GROOM, 2007). Assim, ressalta-se a importância de se buscar novas opções de 
tratamento, principalmente através de espécies vegetais para assim se aumentar as possibilidades terapêuticas. 
Nesse sentido, o presente trabalho visa estudar o efeito das flores de A. brachypoda em musculo liso uterino, trata-se 
de uma planta nativa do cerrado brasileiro, conhecida popularmente no Brasil como “cervejinha do campo”, “cipó-una” 
ou “tintureiro”, cuja escolha se deu em virtude de outra espécie do mesmo gênero (Arrabidaea Chica) apresentar 
atividade biológica em musculo liso. Diante disso, decidiu-se avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico obtido das flores 
de A. brachypoda (EH-Flab) em útero de rata e propor um possível mecanismo de ação. 

Metodologia 
Foram usadas ratas (200 a 250 g) tratadas com betaestradiol, eutanásiadas em câmara de CO2 e posteriormente, 
segmentos de útero eram retirados e suspensos verticalmente em cubas de vidro contendo solução de Jalon, onde 
eram monitoradas as contrações isotônicas induzidas por Carbacol (CCh) ou Ocitocina (Oci), através de um quimógrafo. 
Os valores de Emax (efeito máximo de inibição) foram calculados pelo Test “t” não pareado com intervalo de confiança 
de 95% para todos os experimentos realizados, por meio do programa GraphPad Prism© versão 8.01. 

Resultados e Discussão 
O extrato EH-Flab (729 µg/mL, n = 4) inibiu de maneira significante e equipotente as contrações fásicas induzidas por 
10-2 UI/mL de ocitocina ou 10-5 M de CCh em útero isolado de rata (Emax = 76,7 ± 7,4% e 81,9 ± 5,3, respectivamente). 
Uma vez que não houve diferença significante entre os valores de Emax, sugere-se que o EH-Flab possa estar agindo 
através de um passo comum da via de sinalização apresentada pelos agentes contráteis testados nesse trabalho. 
Considerando que um dos mecanismos comuns às vias de sinalização desses agentes contráteis é a despolarização 
da membrana plasmática, que resulta na manutenção da fase tônica da contração através da abertura dos CaV e 
consequentemente um influxo de Ca2+, sugere-se que o efeito tocolítico do EH-Flab é causado pelo bloqueio do influxo 
de Ca2+ ou pela ativação de canais de potássio (VAN BREEMEN; AARONSON; LOUTZENHISER, 1979; BOLTON, 
1979; BARROS, 2016; SARMENTO, 2017). Dessa forma, mais experimentos são necessários para uma melhor 
caracterização da atividade tocolítica do extrato em útero de rata, o que engloba a elucidação do mecanismo de ação 
pelo qual o EH-Flab atua. 

Considerações Finais 
Com os dados aqui apresentados pode-se afirmar que os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que se presta 
uma grande contribuição à farmacologia do gênero Arrabidaea, através da demonstração de que EH-Flab possui 
atividade inibitória frente a contrações fásicas em útero isolado de rata, provavelmente através do bloqueio de canais 
de cálcio ou ativação de canais de potássio. 

Agradecimentos 
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA 
____________________ 
GROOM, K. M. Pharmacological prevention of prematurity. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology, v. 21, nº. 5, p. 843-856, 

2007. 
WRAY, S. et al. The physiological basis of uterine contractility: a short review. Experimental Physiology, v. 86, nº. 2, p. 239-246, 2001. 
BARROS, B. C. O óleo essencial de Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze (Lamiaceae) promove efeito tocolítico in vitro em rata por modulação de 

receptores muscarínicos, de canais de cálcio e de potássio. Trabalho de Conclusão de Curso em Farmácia, Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 2016. 
BOLTON, T. B. Mechanism of action of transmitters and other substances on smooth-muscle. Physiological Reviews, v. 59, n. 3, p. 606-718, 1979. 

SARMENTO, D. M. Participação de canais de potássio no mecanismo de ação tocolítico da 2-(3,4-dihidroxifenil) -3 fenil2-3, dihidroquinazolin 4(1H)- 
ona em útero isolado de rata. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.  
VAN BREEMEN, C. & SAIDA, K. Cellular mechanisms regulating [Ca2+]i smooth muscle. Annual Review of Physiology, 51, p.315-329, 1989. 

 
 
 

 


