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RESUMO 

A asma é uma doença caracterizada como inflamação crônica das vias aéreas que 
apresenta uma série de sintomas tais como hiperresponsividade brônquica, tosse e 
hipersecreção de muco. Atualmente o tratamento dessa patologia esta fundamentada 
na utilização de agonistas β2-adrenérgicos, corticosteroides, antagonistas muscarínicos 
e dos leucotrienos. Entretanto, a terapêutica desta doença está associada a 
uma série de efeitos colaterais, assim, existe uma clara necessidade de investigação de 
processos, mecanismos e moléculas, como as de origem natural, que venham 
auxiliar no controle da doença, atenuando esses distúrbios. Neste sentido, os produtos 
naturais derivados de plantas têm-se mostrado muito úteis. A espécie Lippia alnifolia é 
bastante utilizada na medicina popular para o tratamento de doenças respiratórias, 
dentre elas a asma. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
farmacológica do óleo essencial de Lippia alnifolia (OELA) através do potencial 
relaxante e mecanismo de ação em traqueia isolada de cobaia (in vitro), além de 
modelos experimentais de asma, tosse e expectoração in vivo. Avaliou-se também se 
OELA apresenta algum dado ao sistema nervoso central dos animais que receberam 
tratamento. A partir da realização dos protocolos experimentais foi possível observar 
que OELA apresenta atividade espasmolítica em traqueia isolada de cobaia tanto em 
contrações induzidas por carbacol [CE50= 53,36 (44,75 - 63,51) μg/mL], quanto 
naquelas induzidas por histamina [CE50 = 5,42 (4,42- 6,65) μg/mL], sendo mais eficaz 
em contrações induzidas por histamina. Com relação ao mecanismo de ação, 
visualizou-se que nos anéis traqueais pré-contraídos com histamina os valores das 
CE50 obtidas na presença de alguns bloqueadores foram maiores do que na ausência 
destes fármacos: glibenclamida: CE50= 21,77 (16,61-28,55) µg/mL; TEA: CE50=31,12 
(22,65-42,77) µg/mL; propranolol: CE50 = 47,55 (34,94 - 64,72) μg/mL; indometacina: 
CE50=94,03 (76,61-115,4) µg/mL; dexametasona: 43,92 (29,31-65,80) μg/mL; 
hexametônio: CE50= 14,27 (10,88-18,72) µg/mL; atropina: CE50= 81,50 (46,46-143) 
µg/mL; aminofilina: CE50=29,83 (22,30-39,92) µg/mL; L-NAME: CE50=18,24 (12,39-
26,86) µg/mL; azul de metileno: 66,41 (43,94-100,4) µg/mL; ODQ: CE50=29,73 (24,16- 
36,59) µg/mL, indicando que o OELA provavelmente exerce sua atividade relaxante por 
meio de múltiplas vias de sinalização celular. Os resultados também indicaram que 
OELA foi eficaz em diminuir o processo inflamatório nas vias aéreas de camundongos 
sensibilizados e desafiados com ovalbumina. Além disso, OELA apresentou potente 
atividade antitussígena e expectorante, sem apresentar danos aparentes no sistema 
nervoso central dos animais estudados. Dessa forma, o óleo essencial de Lippia 
alnifolia apresenta-se como um produto natural com atividades potencialmente 
aplicáveis na terapêutica da asma. 

 

Palavras-chave: Lippia alnifolia; asma; óleo essencial; espasmolítico; antitussígeno; 
expectorante. 

 

 



ABSTRACT 

Asthma is a disease characterized as chronic inflammation of the airways that presents 
a series of symptoms such as bronchial hyperresponsiveness, coughing and 
hypersecretion of mucus. Currently the treatment of this pathology is based on the use 
of β2-adrenergic agonists, corticosteroids, muscarinic antagonists and leukotrienes. 
However, the therapy of this disease is associated with a series of side effects, thus, 
there is a clear need for investigation of processes, mechanisms and molecules, such as 
those of natural origin, that will help in controlling the disease, attenuating these 
disorders. In this sense, natural products derived from plants have proved very useful. 
The species Lippia alnifolia is widely used in folk medicine for the treatment of 
respiratory diseases, among them asthma. Thus, the objective of this work was to 
evaluate the pharmacological activity of Lippia alnifolia essential oil (OELA) through the 
relaxing potential and mechanism of action in guinea pig isolated trachea (in vitro), as 
well as experimental models of asthma, cough and expectoration in vivo. It was also 
evaluated whether OELA presents some damage to the central nervous system of the 
animals that received treatment. From the experimental protocols it was possible to 
observe that OELA presents spasmolytic activity in trachea isolated from guinea pig both 
in contractions induced by carbachol [CE50= 53,36 (44,75 - 63,51) μg/mL], than those 
induced by histamine [CE50 = 5,42 (4,42- 6,65) μg/mL], being more effective in 
contractions induced by histamine. Regarding the mechanism of action, it was visualized 
that in the pre-contracted tracheal rings with histamine the EC50 values obtained in the 
presence of some blockers were higher than in the absence of these 
drugs:glibenclamide CE50= 21,77 (16,61-28,55) µg/mL; TEA: CE50=31,12 (22,65-
42,77) µg/mL; propranolol: CE50 = 47,55 (34,94 - 64,72) μg/mL; indomethacin: 
CE50=94,03 (76,61-115,4) µg/mL; dexamethasone: 43,92 (29,31-65,80) μg/mL; 
hexamethonium: CE50= 14,27 (10,88-18,72) µg/mL; atropine: CE50= 81,50 (46,46-143) 
µg/mL; aminophylline: CE50=29,83 (22,30-39,92) µg/mL; L-NAME: CE50=18,24 (12,39-
26,86) µg/mL; methylene blue: 66,41 (43,94-100,4) µg/mL; ODQ: CE50=29,73 (24,16-
36,59) µg/mL, indicating that OELA probably exerts its relaxing activity through multiple 
cell signaling pathways. The results also indicated that OELA was effective in 
decreasing the inflammatory process in the airways of mice sensitized and challenged 
with ovalbumin. In addition, OELA presented potent antitussive and expectorant activity, 
with no apparent damage to the central nervous system of the animals studied. Thus, 
the essential oil of Lippia alnifolia presents as a natural product with potentially 
applicable activities in the treatment of asthma. 

 

 

Keywords: Lippia alnifolia; asthma; essential oil; spasmolytic; antitussive; expectorant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A asma é uma doença complexa e bastante heterogênea, frequentemente 

caracterizada como uma inflamação crônica das vias aéreas. Em geral, apresenta como 

sintomas clássicos a tosse, falta de ar, opressão torácica, sibilos e dificuldade 

respiratória. Essas reações são decorrentes da hiperresponsividade das vias aéreas e 

podem ser desencadeadas por uma série de fatores, tais como exposição a estímulos 

alergênicos ou irritativos, prática de exercícios físicos, alterações climáticas ou ainda 

infecções respiratórias (GINA, 2017; SBPT, 2012). 

Normalmente as manifestações sintomáticas da asma são resultantes da 

obstrução do fluxo aéreo intrapulmonar e variam ao longo do tempo e em intensidade, 

podendo estar ausentes por várias semanas ou meses. Entretanto, os pacientes podem 

sofrer crises onde os sintomas ocorrem de forma isolada ou combinada e tendem a se 

agravar em horários específicos (à noite ou no início da manhã), sendo reversíveis de 

forma espontânea ou com tratamento (KUSCHNIR et al., 2016). 

O tratamento desta patologia baseia-se, de forma geral, em controlar a 

inflamação, relaxar as vias aéreas e diminuir a secreção de muco. Muitas vezes, 

envolve uma combinação de fármacos, como corticosteroides, broncodilatadores, 

modificadores de leucotrienos ou ainda terapias dirigidas a alvo, como anti-IgE e 

anticitocinas (BARNES, 2012; VUOLO et al., 2015). Contudo, a maioria dos agentes 

antiasmáticos em uso clínico pode apresentar uma série de efeitos indesejáveis, 

especialmente em uso contínuo, o que prejudica a adesão ao tratamento (MENDONÇA; 

FERREIRA, 2005). Dessa forma, existe uma clara necessidade de investigação de 

processos, mecanismos e moléculas que venham auxiliar no controle da doença, 

atenuando esses distúrbios. 

Neste sentido, os produtos naturais derivados de plantas, animais, organismos 

marinhos, fungos e microrganismos têm-se mostrado muito úteis. No Brasil, diversas 

substâncias com princípios ativos já foram isoladas a partir de plantas nativas e 

avaliadas quanto ao seu potencial terapêutico (BERLINCK et al., 2017). Sendo o país 

com a maior biodiversidade do planeta, com aproximadamente 45 mil espécies vegetais 

conhecidas, o que corresponde a cerca de 20% do total de espécies existentes no 
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mundo, o Brasil apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de novos 

fármacos a partir de fontes naturais (DUTRA et al., 2016). Além de possuir um dos mais 

altos níveis de biodiversidade do mundo, o país também apresenta uma riqueza de 

conhecimentos tradicionais acumulados por comunidades locais que têm acesso direto 

à natureza e aos produtos da biodiversidade (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

A megabiodiversidade brasileira está distribuída entre seis biomas: Floresta 

amazônica, Floresta atlântica, Cerrado, Pampas, Pantanal e Caatinga, dentre os quais 

a Caatinga apresenta distribuição totalmente restrita ao Brasil (ALVES; SANTOS, 

2013). Infelizmente, a fauna e a flora deste ecossistema se tornaram bastante alteradas 

em virtude da degradação humana. Ainda assim, muitas espécies de plantas da 

Caatinga são amplamente conhecidas e usadas na medicina popular e para a 

fabricação comercial de produtos fitoterápicos (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

 Dentre as plantas encontradas na Caatinga, tem-se o gênero Lippia pertencente 

à família Verbenaceae. Na medicina popular, as folhas ou partes aéreas dessas plantas 

são bastante utilizadas na forma de infusão ou decocto e administradas por via oral 

para tratamento de resfriados, bronquite e tosse, bem como relaxante muscular 

(GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011). Diversos estudos têm sido realizados com 

extratos e óleos essenciais obtidos desse gênero, demonstrando a presença de 

constituintes químicos, como monoterpenos, que lhes conferem importantes atividades 

biológicas (SOARES; TAVARES-DIAS, 2013). 

Diante desses aspectos, e considerando a escassez de estudos farmacológicos 

da espécie Lippia alnifolia, o presente trabalho buscou avaliar a composição química e 

a atividade farmacológica antiasmática do óleo essencial da espécie, contribuindo 

assim, com a pesquisa na área de recursos naturais do semiárido nordestino e com o 

estudo de novas alternativas terapêuticas para o tratamento da asma a partir de 

produtos naturais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 Considerações gerais sobre a asma 2.1.

A asma é um grave problema de saúde global que afeta cerca de 300 milhões de 

pessoas em todo o mundo. Atualmente, a doença é responsável por cerca de 250.000 

mortes por ano e por bilhões de dólares gastos em despesas de saúde. Segundo dados 

do DATASUS, em 2011 a asma foi responsável por cerca de 160 mil hospitalizações no 

Brasil, sendo considerada a quarta causa de internações no país (WHO, 2017; GINA, 

2017). Apesar dos tratamentos regulares disponíveis, que reduzem o número de mortes 

ocasionadas pela doença, nos últimos anos tem-se percebido em muitos países, 

inclusive no Brasil, um notável aumento da prevalência da asma (SCHUH et al., 2015). 

Os motivos relacionados à causa e prevalência do processo asmático ainda não 

estão bem compreendidos, entretanto, existem algumas hipóteses de fatores que 

provavelmente influenciam na instalação deste processo. Uma delas seria o 

desenvolvimento de atopia, uma predisposição hereditária para a produção exacerbada 

de Imunoglobulina E (IgE) específica para antígenos comuns do meio ambiente (OLIN; 

WECHSLER, 2014). 

Além da atopia, poluentes ambientais tais como, fumaça de cigarro e gases 

oriundos da combustão de óleo diesel, também podem atuar como fatores que 

promovem ou facilitam a sensibilização em indivíduos predispostos (SILVA; DIAS, 

2013). Alguns estudos também demonstram que à medida que os índices de tabagismo 

e obesidade aumentaram, a frequência da asma é maior e que os fatores alimentares 

maternos e infantis modulam a probabilidade do desenvolvimento da doença (CLARK et 

al., 2010; NWARU et al., 2013).  

Embora a prevalência, sintomas e o diagnóstico da asma tenham variações 

consideráveis ao redor do mundo, existem padrões específicos e característicos de 

populações que apresentam maiores taxas de asma do que a população em geral. Por 

exemplo, os índices de pessoas asmáticas são maiores em regiões urbanas do que na 

zona rural e a prevalência da asma é maior entre crianças, mulheres e pessoas com 

renda familiar abaixo do nível de pobreza, sendo o número de mortes maior entre 

mulheres, negros e adultos (AKINBAMI et al., 2012). 
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De modo geral, a asma é caracterizada pela hiper-reatividade brônquica, 

produção de muco, inflamação e remodelação das vias aéreas. Essas alterações 

patológicas são resultantes de uma série de interações complexas entre células 

inflamatórias, células estruturais das vias aéreas e mediadores envolvidos na resposta 

imune (OLIN; WECHSLER, 2014). Assim, as vias aéreas se contraem facilmente em 

resposta a uma ampla gama de estímulos, podendo causar tosse, sibilos, dispneia e 

opressão torácica (CAMPOS, 2007).  

O início da sensibilidade alérgica ocorre a partir de uma exposição inicial ao 

alérgeno, promovendo a resposta imune dependente de células TH2, que estimula a 

produção de citocinas responsáveis pelo início e manutenção do processo inflamatório, 

(MUKHERJEE; ZHANG, 2011), como representado na Figura 1.  

 

Figura 1: Representação esquemática da cascata inflamatória da asma. 

 

IgE: Imunoglobulina E; IL-4: Interleucina 4; IL-13: Interleucina 13; IL-5: Interleucina 5; FclRI: Receptor de 
alta afinidade para IgE.  
Fonte: Adaptado de Holgat, 2008. 

 

A partir do segundo contato com o alérgeno, as células que participam do 

processo inflamatório liberam inúmeros mediadores que promovem o aumento dos 

níveis de anticorpos. Sendo assim, o processo asmático tem como principal 

característica o aumento dos linfócitos do tipo TH2 que desempenham um papel central 

na inflamação alérgica. Essas células estimulam a secreção de citocinas, tais como, IL-
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5, relacionada com a diferenciação de eosinófilos na medula óssea, IL-4 e IL-13, que 

por sua vez estão envolvidas na produção de IgE, e na a atração e diferenciação de 

mastócitos envolvidos na liberação de broncoconstritores (BARNES, 2012).  

Esses mediadores promovem uma série de modificações, causando lesões e 

alterações na integridade epitelial, além de anormalidades no tônus e alterações na 

permeabilidade vascular das vias aéreas (MAUAD, 2000). Dentre as diversas 

alterações observadas, as mais marcantes e onde as repercussões funcionais são mais 

claramente notadas, são no músculo liso brônquico, onde ocorre a obstrução variável 

do fluxo de ar, superprodução de muco e remodelação e estreitamento das vias aéreas 

(LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). 

Muitos pacientes asmáticos precisam de medicação constante para melhorar sua 

capacidade de respiração e prevenir exacerbações que exigem cuidados de 

emergência ou hospitalização (JONES et al., 2013). Dessa forma, existem condutas 

que devem ser adotadas na prevenção desses eventos e estão relacionadas a uma 

menor exposição a agentes causadores das crises (vírus, poluentes ambientais, 

alérgenos, alimentos ou medicamentos) além da adesão do uso de medicamentos 

adequados para sua condição clínica (GRASSIN-DELYLE; GIRODET, 2012). 

Atualmente a terapia farmacológica da asma baseia-se no controle e alívio das 

crises, assim, para manter a doença sobre controle clínico, os pacientes são 

submetidos a uma combinação de uma ou mais classes farmacológicas. Os 

medicamentos de controle são utilizados diariamente e durante um longo período de 

tempo, sendo responsáveis por efeitos anti-inflamatórios e broncodilatadores. Neste 

grupo estão os β2-agonistas de longa ação (LABAs), glicocorticoides inalados, anti-

leucotrienos, xantinas, cromonas e terapia anti-IgE. Por outro lado, os fármacos que 

produzem alívio dos sintomas são usados no momento da exacerbação, para reverter a 

broncoconstrição e aliviar os sintomas agudos, dentre eles, estão os β2-

agonistas  adrenérgicos de ação curta (SABAs), glicocorticoides orais e antagonistas 

inalatórios de receptores muscarínicos (GINA, 2017).  

Os pacientes asmáticos são difíceis de tratar e a terapia atual, apesar de bem 

estabelecida, controla de forma incompleta os sintomas e tem pouco efeito para até 

10% dos pacientes. Além disso, o tratamento intensivo apresenta muitas falhas, 

especialmente por conta dos efeitos colaterais e do abandono do tratamento, 
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ocasionado pela dificuldade em acessar serviços médicos e produtos farmacêuticos 

(KIM; YANG, 2011).  

 Fisiologia da contração do músculo liso 2.2.

Praticamente todas as paredes de órgãos ocos são revestidas por células do 

músculo liso que, além de regular as diversas funções dos órgãos, controlam sua 

motilidade, espessura e elasticidade (ETO; KITAZAWA, 2017). Assim, este é um 

músculo que está relacionado a uma série de eventos essenciais à vida, sendo 

considerado um importante componente de vários processos fisiológicos, dentre os 

quais podem ser citados o controle da pressão arterial, respiração e peristaltismo 

gastrointestinal (WEBB, 2003). Dessa forma, qualquer desequilíbrio na fisiologia do 

músculo liso, como no processo de contratilidade, por exemplo, pode acarretar em uma 

série de desordens ou doenças como hipertensão arterial, disfunção erétil, possíveis 

complicações no trabalho de parto e asma (KIM et al., 2008).  

As contrações do músculo liso dependem inicialmente do aumento da 

concentração de cálcio intracelular ([Ca2+]i). Assim, modificações na [Ca2+]i são as 

principais responsáveis pela regulação da contratilidade deste músculo, onde o 

aumento ou a diminuição do íon Ca2+ resulta em contração ou relaxamento, 

respectivamente (AKATA, 2007). Sabe-se que a difusão do Ca2+ pelo citoplasma celular 

é lenta e que para a ativação de processos dependentes de Ca2+ é necessário atingir 

uma alta concentração deste íon no meio (BERRIDGE, 2006). Assim, as células 

musculares lisas organizam suas organelas, bombas de Ca2+, canais e moléculas de 

sinalização de maneira que o espaço para difusão seja limitado e que o efeito das 

alterações locais seja aumentado (BROZOVICH et al., 2016). 

Normalmente, existem duas maneiras de aumentar o nível de Ca2+ no interior da 

célula: uma extracelular, onde ocorre o influxo de Ca2+ para o citoplasma por meio de 

proteínas transmembranares que atuam como canais, e outra intracelular, representada 

pela liberação deste íon a partir da reserva intracelular, o retículo sarcoplasmático (RS) 

(BROZOVICH et al., 2016).  No aumento da [Ca2+]i
 oriundo do meio extracelular, o 

influxo de deste íon para o citoplasma ocorre por meio de canais da membrana 

plasmática. Esses canais podem ser ativados por voltagem (VOCC), em um processo 

chamado acoplamento eletromecânico, onde a contração ocorre por meio da 
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despolarização da membrana, ou ainda por receptores (ROCC), via acoplamento 

farmacomecânico, onde a contração é induzida por um agonista (VASCONCELOS, 

2013). 

O acoplamento eletromecânico (Figura 2) estimula a resposta contrátil por meio 

de uma modificação do gradiente eletroquímico a partir da despolarização da 

membrana plasmática. Esse evento pode ser induzido de forma direta, a partir do 

aumento da concentração extracelular de K+, ou ainda indiretamente, pela ativação dos 

ROCC (PEREZ-ZOGHBI et al., 2009).  

Figura 2: Esquema do mecanismo de contração do músculo liso via acoplamento 
eletromecânico. 

 

A: Célula em estado de repouso, efluxo de íons K
+
; B: Membrana despolarizada, influxo de íons Ca

2+
. 

Fonte: SOUZA, 2014. 

 
 

Na célula em estado de repouso, obedecendo ao gradiente eletroquímico, ocorre 

o efluxo de íons K+ para o meio extracelular, deixando a região perimembranar interna 

das células polarizadas negativamente. Com o aumento da concentração extracelular 

de K+, ocorre a diminuição deste efluxo e os íons se acumulam na região 

perimembranar interna da célula, despolarizando-a. Assim, ocorre a abertura de canais 

para Ca2+ dependentes de voltagem (Cav), e consequentemente, a difusão de cálcio 

extracelular para o interior da célula (SOMLYO; SOMLYO, 2003).  
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Apesar de no acoplamento eletromecânico o influxo de Ca2+ ser mediado 

especialmente pela abertura dos Cav, existem vários outros canais que modulam a 

[Ca2+]i, dentre eles, os canais catiônicos não seletivos, por exemplo, os de potencial de 

receptor transiente (TRP), que podem ser ativados por uma série de estímulos e que 

possuem diferentes graus de seletividade (BROZOVICH et al., 2016). O processo de 

acoplamento farmacomecânico (Figura 3), é independente do potencial de membrana e 

o aumento da [Ca2+]i pode ser induzido por agonistas. Neste processo, os agonistas, 

tais como carbacol e histamina, se ligam a receptores acoplados à proteína G (GPCR), 

ativando a cascata do inositol, por meio da proteína Gq ou G11, cujas subunidades alfa 

(α) ativam a fosfolipase C β1 (PLCβ1) promovendo a hidrólise de fosfolipídios da 

membrana do tipo 4,5-bifosfato de fosfatidilinositol (PIP2), viabilizando dessa forma a 

síntese de 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG) (BERRIDGE, 2008).  

O IP3 é responsável pela liberação de Ca2+ a partir do retículo sarcoplasmático 

(RS) para o citosol celular. Nesse evento, o IP3 migra pelo citosol e se liga a receptores 

de membrana do retículo sarcoplasmático (IP3R), ativando a liberação de cálcio dos 

estoques intracelulares para o citoplasma celular. O DAG, por sua vez, ativa a proteína 

quinase C (PKC), que aumenta a condutância iônica dos Cav promovendo o influxo de 

cálcio através dos mesmos (PAIVA; FARIAS, 2005).  

Após o aumento da concentração de cálcio intracelular, ocorre a interação 

desses íons com a calmodulina (CaM), onde quatro íons de cálcio se ligam à CaM 

formando o complexo cálcio-calmodulina [(Ca2+)4-CaM]. Esse complexo interage com a 

enzima quinase da cadeia leve da miosina (MLCK), que fosforila a cadeia leve da 

miosina (MLC), que por sua vez, permite a interação entre a molécula de miosina com a 

de actina.  Após isso, ocorre a formação das pontes cruzadas e clivagem de ATP pela 

ativação da ATPase que resulta na contração (WEBB, 2003).  

O aumento da concentração intracelular de cálcio pode também ocorrer por um 

processo chamado liberação de Ca2+ induzida por Ca2+, evento que ocorre a partir de 

receptores de rianodina (RyR) presentes no RS, que são canais para Ca2+ sensíveis a 

cageína ativados pelo Ca2+  liberado anteriormente via IP3 (REIS, 2015). 
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Figura 3: Esquema do mecanismo de contração do músculo liso via acoplamento 
farmacomecânico. 

GPCR: receptor acoplado à proteína G; GTP: guanosina trifosfato; GDP: guanosina difosfato; PIP2: 4,5-
bisfosfato de fosfatidilinositol; PLCβ1: fosfolipase C β1; IP3: 1,4,5-trisfosfato de inositol; IP3R: receptores 
de IP3; RyR: receptores de rianodina; DAG: diacilglicerol; PKC: proteína quinase C; 4Ca

2+
-CaM: 

complexo cálcio-calmodulina; MLCK: enzima quinase da cadeia leve da miosina.  
Fonte: CORREIA, 2013. 

 

Considerando que o aumento da concentração intracelular de cálcio é o principal 

fator responsável pela contração do músculo liso, por consequência, o relaxamento do 

mesmo se dá a partir da diminuição dos níveis deste íon no citosol. Assim como no 

processo de contração, o relaxamento pode ocorrer tanto por mecanismo 

eletromecânico, caracterizado pela repolarização (ou hiperpolarização) da membrana, 

ou ainda por acoplamento farmacomecânico, onde ocorre a ativação de receptores na 

membrana que inibem as vias bioquímicas responsáveis pela contração. Independente 

de qual seja o mecanismo, o músculo relaxa a partir da diminuição da concentração de 
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cálcio intracelular e do aumento da atividade da enzima fosfatase de cadeia leve de 

miosina (MLCP) (SOMLYO; SOMLYO, 2003; WEBB, 2003). 

O relaxamento a partir do mecanismo eletromecânico resulta da repolarização ou 

hiperpolarização da membrana plasmática e pode ocorrer tanto pela abertura de canais 

para K+, aumentando a condutância deste íon para o interior da célula, quanto mediado 

por substâncias que abrem diretamente os canais para K+ e aumentam o efluxo deste 

íon (ARCHER et al, 2002). Por sua vez, o acoplamento farmacomecânico (Figura 4), 

pode relaxar o músculo a partir da via GPCR acoplado à proteína Gs, onde sua 

subunidade alfa ativa a adenilil ciclase (AC) e, como consequência, forma monofosfato 

cíclico de adenosina (AMPc). De outra maneira, a geração de óxido nítrico (NO) das 

células musculares lisas, estimula a ação da ciclase de guanilil solúvel (GCs) que induz 

a formação de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) (MURTHY, 2006).  

O GMPc ativa a proteína quinase dependente de GMPc (PKG), enquanto o AMPc 

ativa seletivamente a proteína quinase dependente de AMPc (PKA). Juntas, essas 

proteínas fosforilam vários substratos, ocasionando uma série de eventos que culminam 

no relaxamento do músculo (CORREIA, 2013), dentre eles podem ser citados:  

I. aumento da atividade da Ca2+-ATPase, tanto do retículo sarcoplasmático 

(SERCA) quanto da membrana plasmática (PMCA), promovendo o aumento do 

sequestro e extrusão de Ca2+, respectivamente; 

II. PKG inativa o IP3R, reduzindo a liberação do Ca2+ do retículo sarcoplasmático; 

III. Ativação do trocador Na+/Ca2+ (NCX) e consequente diminuição da concentração 

intracelular de Ca2+ 

IV. inibição da MLCK, promovendo a dissociação do complexo calmodulina-MLCK 

que reduz o processo contrátil; 

V. inibição direta dos Cav, reduzindo o influxo de Ca2+ ;  

VI. ativação dos canais para K+ que por hiperpolarização bloqueiam os Cav;  

VII. Inibição da pequena proteína G ligante de GTP (RhoA), impedindo a inibição da 

MLCP por esta via; 

VIII. Ativação da MYPT1;  

IX.  Ativação do telokin, que por sua vez ativa MLCP. 
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Figura 4: Esquema do mecanismo de relaxamento do músculo liso via acoplamento 
farmacomecânico. 

  

ATP: trifosfato de adenosina; AC: adenilil ciclase; AMPc: monofosfato cíclico de adenosina; PKA: 
proteína quinase dependente de AMPc; NO: óxido nítrico; GTP: trifosfato de guanosina; GCs: ciclase de 
guanilil solúvel; GMPc: monofosfato cíclico de guanosina; PKG: proteína quinase dependente de GMPc; 
IP3R: receptores de IP3;SERCA: Ca

2+
-ATPase do retículo sarcoplasmático; PMCA: : Ca

2+
-ATPase da 

membrana plasmática; NCX: trocador Na
+
/Ca

2+
; RhoA: pequena proteína G ligante de GTP; MLCK: 

quinase da cadeia leve de miosina; MLCP: fosfatase da cadeia leve da miosina; MYPT1: subunidade 
condutora da MLCP; PP1c: subunidade catalítica da MLCP.  
Fonte: Adaptado de Correia, 2013. 

 

Todos esses mecanismos impedem a ativação da cadeia leve da miosina (MLC) 

e, como consequência, inviabilizam sua interação com os filamentos de actina, 

promovendo assim o relaxamento do músculo liso (WOODRUM; BROPHY, 2001). 

 Produtos naturais e plantas medicinais 2.3.

Historicamente, a natureza representa uma das principais fontes de substâncias 

potencialmente ativas para atuar sobre os mais diversos alvos farmacológicos. 

Registros antigos de civilizações primitivas, tais como egípcios, assírios e 

mesopotâmicos, indicam a existência de curadores tradicionais que recomendavam 

espécies de plantas corretas para o tratamento de muitas doenças. Assim, a utilização 
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de produtos naturais, especialmente das plantas, para cura e tratamento de doenças é 

uma prática tão antiga quanto à existência da espécie humana na Terra (BADKE et al., 

2011). 

Dessa forma, grande parte do conhecimento atual sobre espécies medicinais, 

seus usos, bem como indicações e manejo são uma herança das civilizações primitivas 

que, desde tempos remotos, perceberam de forma empírica que algumas plantas 

apresentavam princípios ativos, os quais ao serem utilizados no combate às doenças 

revelaram o seu poder de cura (GADELHA et al., 2015). Ainda hoje, apesar dos 

avanços no desenvolvimento de técnicas e conhecimentos científicos aplicados à 

medicina, o uso de plantas medicinais como método alternativo para tratamento de 

enfermidades apresenta-se como uma importante prática aliada para a manutenção das 

condições da saúde humana utilizada por diferentes populações de todas as faixas de 

renda (KUSCHNIR et al., 2016). 

Vários são os fatores que tornam frequente o cultivo e comércio popular de 

plantas medicinais, especialmente para a população de baixa renda, onde o acesso ao 

serviço de saúde moderno é limitado e a utilização de plantas para tratamento 

representa a única forma de terapia acessível (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 

2007). Dentre esses fatores, podem ser citados a dificuldade de acesso ao atendimento 

médico, a facilidade de obtenção das plantas e o alto custo dos medicamentos 

sintéticos. Além disso, outra vantagem do uso das plantas medicinais reside no fato de 

que os medicamentos sintéticos são geralmente constituídos por apenas um princípio 

ativo responsável pelo seu efeito terapêutico, enquanto os extratos vegetais 

apresentam misturas de uma série de substâncias que podem estar ativas, 

parcialmente ativas ou inativas, e que muitas vezes, atuam em distintos alvos 

farmacológicos (FERREIRA; PINTO, 2010). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), considera-se planta medicinal 

uma espécie vegetal, cultivada ou não, que possui em sua composição substâncias que 

podem ser utilizadas com propósitos terapêuticos ou que sejam precursores de 

fármacos semissintéticos. Assim, as plantas medicinais fornecem um grande arsenal 

biológico contra inúmeras enfermidades, sendo um recurso de inestimável valor às 

necessidades medicinais da humanidade. Além disso, são fontes importantes de novas 

drogas com potencial efeito terapêutico, pois inspiram grande parte da atual 



25 
  

farmacopeia, visto que diversos medicamentos comercializados mundialmente foram 

desenvolvidos a partir dessa fonte, por exemplo, morfina, penicilina, ácido acetilsalicílico 

e outros (KINGSTON, 2011).  

Portanto, o uso de produtos naturais aliado aos instrumentos da química 

medicinal representa uma estratégia bastante útil na descoberta de novas moléculas 

bioativas e na prospecção de modelos sintéticos. Neste sentido, diversas moléculas 

derivadas de plantas medicinais com atividades biológicas interessantes já foram 

identificadas e são muitos os relatos de atividades farmacológicas de extratos e frações 

de diferentes órgãos vegetais com registros na literatura científica e com uso na 

medicina popular (CALIXTO, 2000).  

Dentre as várias moléculas bioativas estudadas, destacam-se os metabólitos 

secundários de plantas que, diferente dos compostos oriundos do metabolismo primário 

responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção celular, realizam atividades 

biológicas marcantes e oferecem uma série de vantagens para o desenvolvimento e 

manutenção daqueles que os sintetizam. Assim, os metabólitos secundários despertam 

grande interesse, não só pelas atividades biológicas exercidas pelas plantas em 

resposta aos estímulos do meio ambiente, mas também pelo imenso potencial de 

atividades farmacológicas que possuem (PEREIRA; CARDOSO, 2012). 

 Metabólitos secundários e óleos essenciais 2.4.

Durante um processo evolutivo de milhões de anos as plantas desenvolveram 

uma série de artifícios para sobreviver e modular seus próprios metabolismos através 

da produção dos metabólitos secundários (PROBST, 2012). Teoricamente, todas as 

espécies são capazes de produzir esses compostos, entretanto, eles são geralmente 

encontrados em plantas selvagens, que usam esse mecanismo de adaptação para 

competir no meio, de forma a assegurar a sua sobrevivência ou ainda para se defender 

de seus inimigos naturais (GADELHA et al., 2015)  

Desta maneira, os metabólitos secundários representam uma interface química 

entre as plantas e o ambiente circundante e estão envolvidos em vários processos, tais 

como a defesa contra patógenos e herbívoros, atração de polinizadores, resistência a 

altas temperaturas e ao estresse hídrico, assim como à deficiência de nutrientes e 

minerais do solo (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Consequentemente, apresentam uma 
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complexa constituição química que muitas vezes atuam em alvos moleculares 

específicos, inclusive alvos terapêuticos de doenças humanas (PEREIRA; CARDOSO, 

2012).  

Podendo atuar de forma direta ou indireta no organismo, os metabólitos 

secundários inibem ou ativam importantes alvos moleculares e celulares. Por exemplo, 

podem interferir na produção de mediadores inflamatórios, agir sobre a produção ou 

ação de segundos mensageiros, na expressão de fatores de transcrição ou ainda inibir 

ou ativar a expressão de células pró-inflamatórias (CALIXTO, 2005). Dentre os 

diferentes metabólitos secundários utilizados na terapia, destacam-se os óleos 

essenciais (ADORJAN; BUCHBAUER, 2010).  

Originados do metabolismo secundário das plantas, os óleos essenciais são 

caracterizados como uma mistura líquida de aroma intenso, constituído por substâncias 

voláteis à temperatura ambiente, de complexa composição química e que apresentam 

coloração ligeiramente amarelada. Geralmente são sintetizados nas folhas e 

armazenados em espaços extracelulares em pequenas bolsas (glândulas secretoras) 

presentes na superfície de folhas, flores ou no interior de talos, cascas e raízes 

(TEIXEIRA et al., 2013). 

Esses compostos são responsáveis por diversas funções necessárias à 

sobrevivência vegetal, como defesa ao ataque de microrganismos, por exemplo. Os 

óleos essenciais são ainda relatados como produtos naturais que apresentam grande 

potencial farmacológico, visto que apresentam diferentes propriedades, como a 

volatilidade, que os torna ideais para uso em pulverizações, banhos de imersão ou 

inalações. Além disso, a volatilidade e seus os constituintes de baixo peso molecular 

permitem que ele seja rapidamente metabolizado pelo corpo (BIZZO et al., 2009). 

 Para isolar os óleos essenciais, podem ser utilizados diferentes métodos de 

extração e a depender do método utilizado, a composição do óleo pode variar 

significativamente. Alguns dos métodos de extração mais comuns são a 

hidrodestilação, extração por solventes orgânicos, destilação a vapor, extração por 

fluído supercrítico, enfloração e prensagem a frio. Dentre estes, o mais utilizado é a 

hidrodestilação por arraste de vapor d’ água, pois, devido à volatilidade dos 

constituintes o óleo vaporiza muito rapidamente sob efeito do aumento da temperatura 

(SILVEIRA et al., 2012).  
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A hidrodestilação por arraste de vapor d’ água utiliza aparelhos do tipo 

Clevenger, que tem como benefícios a praticidade e baixo custo. Nesse método, o 

material vegetal é inicialmente moído ou triturado e colocado em um extrator, acoplado 

a uma caldeira para geração de vapor, um condensador e um frasco de coleta. Assim, o 

vapor percola através do leito de sólidos, no interior do vaso extrator, arrastando o óleo 

essencial. A mistura vapor-óleo segue então para o condensador, onde ocorre a 

mudança de fase. O condensado é alimentado no vaso florentino, onde ocorre a 

separação das fases, por diferenças de polaridade, já que os óleos essenciais são 

apolares ou pouco polares (CASSEL et al., 2009). Posteriormente o óleo essencial é 

envasado em vidro âmbar e mantido em local abrigado de temperaturas elevadas e 

luminosidade. 

Na composição química dos óleos essenciais geralmente ocorre à 

predominância de uma ou até mesmo três substâncias com concentrações em torno de 

20-70% que caracterizam a espécie vegetal em questão, sendo responsáveis inclusive 

em seu aroma característico. Essa composição pode variar entre representantes da 

mesma espécie, visto que, a síntese de metabólitos secundários é frequentemente 

afetada por condições ambientais, tais como sazonalidade, temperatura, disponibilidade 

hídrica, radiação ultravioleta, nutrientes, altitude, estímulos mecânicos, ataque de 

patógenos, dentre outros (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Assim, ainda que existam 

óleos essenciais com semelhanças qualitativas entre os seus compostos, as diferenças 

quantitativas farão com que ambos tenham propriedades químicas e biológicas distintas 

(TROMBETTA et al., 2005). 

Geralmente os óleos essenciais são compostos por mono (C10) e sesquiterpenos 

(C15), além de fenilpropenos e outros componentes voláteis (FRANZ, 2010). Dentre 

estes, os monoterpenos representam cerca de 90% da composição química, lhes 

conferindo características organolépticas (BIZZO et al., 2009). Além disso, esses 

constituintes estão relacionados à diversidade de efeitos biológicos observados em 

seres humanos, animais, micro-organismos e outros vegetais (ADORJAN; 

BUCHBAUER, 2010).  

Os óleos essenciais são bastante utilizados em testes e estudos farmacológicos, 

onde várias atividades biológicas já foram descritas para essa classe de produtos 

naturais, especialmente no que diz respeito à atividade espasmolítica. Recentemente 



28 
  

foi divulgado que o óleo essencial de Pycnocycla caespitosa tem atividade 

espasmolítica nas contrações do íleo (GHANADIAN et al., 2017), assim como o óleo 

essencial de Cinnamomum cassia inibe a contração uterina (SUN et al., 2017) e o óleo 

essencial de Chrysactinia mexicana também apresenta efeitos antiespasmódicos 

(ZAVALA-MENDOZA et al., 2016). 

Com relação à avaliação de atividade espasmolítica de óleos essenciais em 

traqueia, alguns trabalhos recentes apresentam a eficácia desses compostos. Dentre 

eles, foi demonstrado que o óleo essencial de Mentha pulegium apresenta efeitos 

relaxantes em traqueia isolada de rato (SOARES et al., 2012), assim como o óleo 

essencial das folhas de Xylopia langsdorffiana funciona como possível agente 

espasmolítico (CORREIA, 2013), também há relatos de que o óleo essencial de Lippia 

thymoides foi eficaz em antagonizar contrações induzidas em aorta isolada de cobaias 

(SILVA et al., 2015).  

 A Família Verbenaceae e o Gênero Lippia  2.5.

A família Verbenaceae está incluída na ordem Lamiales e é constituída por cerca 

de 98 gêneros e 2.614 espécies, que podem se apresentar na forma de ervas perenes, 

arbustos ou ainda subarbustos (SANTOS et al., 2015). Os representantes da família 

Verbenaceae apresentam diversas aplicações, podendo ser utilizados para fins 

ornamentais, por exemplo. Além disso, as plantas desta família são bastante 

conhecidas pelos seus usos na medicina popular, sendo que muitas delas contêm 

compostos fitoquímicos bioativos com importantes efeitos farmacológicos 

(RAHMATULLAH et al., 2011).  

Uma importante característica desta família é a presença de tricomas secretores, 

que muitas vezes são produtores de óleos essenciais de grande valor medicinal e com 

uma grande variedade na composição, assim, cada uma das essências apresenta 

propriedades físicas, organolépticas, químicas e biológicas distintas, variando dessa 

forma as aplicações comerciais e biológicas das mesmas (FAVORITO, 2009). No Brasil, 

as espécies dessa família distribuem-se em todas as regiões do país, estando 

presentes em diversos domínios fitogeográficos, tais como: Amazônia, Cerrado, Mata 

Atlântica, Pampas e Caatinga (SALIMENA; MULGURA, 2015).  
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No país, encontram-se 17 gêneros representantes da família Verbenaceae 

(Aloysia, Baillonia, Bouchea, Casselia, Citharexylum, Duranta, Glandularia, Lantana, 

Lippia, Petrea, Phyla, Pitraea, Priva, Recordia, Stachytarpheta, Tamonea e Verbena) e 

cerca de 250 espécies, sendo 50 delas apontadas como raras. Destes, o gênero Lippia 

é um dos dois maiores, composto por aproximadamente 200 espécies que se 

distribuem principalmente nas Américas do Sul e Central e África tropical (BLANK et al., 

2015). Aproximadamente 75% das espécies do gênero Lippia estão descritas no Brasil, 

tornando o país um bom representante da diversidade do gênero (VICCINI et al., 2006). 

Na flora do Brasil 18 espécies são citadas como ameaçadas ou raras, sendo que 

destas 9 estão sob forte ameaça de extinção, por exemplo, a espécie Lippia elliptica 

Schau, que após a coleta do material tipo só foi encontrada uma única vez (SALIMENA; 

MULGURA, 2015). 

As espécies do gênero Lippia são popularmente conhecidas como alecrim, 

alecrim do mato, alecrim do campo, alecrim de tabuleiro ou cidreira, e têm sido 

amplamente descritas pelo seu uso na medicina tradicional, especialmente no 

tratamento de resfriados, bronquite e tosse (GOMES; NOGUEIRA; MORAES, 2011) e 

como relaxante muscular (SOARES; TAVARES-DIAS, 2013). Os representantes deste 

gênero são geralmente caracterizados como arbustos ou subarbustos, normalmente 

com muitos ramos; ou ainda como ervas perenes, de ramos frágeis, ascendentes, 

geralmente aromáticos com glândulas nas folhas.  Devido à presença de tricomas 

secretores nas folhas, as plantas do gênero Lippia são consideradas aromáticas e 

caracterizadas pela produção de óleos essenciais, componente biológico responsável 

pelas principais propriedades medicinais atribuídas a este grupo (SALIMENA; 

MÚLGURA, 2015). Dessa forma, as espécies do gênero apresentam grande 

representatividade no uso medicinal, justificando a grande importância desse gênero 

para a flora medicinal do semiárido (SALIMENA, 2010). Ainda assim, no Brasil as 

espécies do gênero Lippia são pouco estudadas, demonstrando um grande 

desconhecimento quanto às suas atividades farmacológicas e potencial das espécies 

de Lippia brasileiras. Dentre as espécies do gênero encontradas no território brasileiro, 

tem-se a Lippia alnifolia, incluída na lista de plantas de rara ocorrência e alto risco de 

extinção (CNCFLORA, 2017). 
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 Considerações sobre a espécie Lippia alnifolia 2.6.

Conhecida popularmente como alecrim de vaqueiro ou alecrim do mato, Lippia 

alnifolia Mart. & Schauer (Figura 5 A) é uma espécie representante do gênero Lippia 

nativa da Caatinga brasileira. Com relação à sua fitofisionomia, a espécie se apresenta 

em forma de arbusto, podendo chegar a até 2,5 m de altura, com folhas coriáceas, 

aromáticas, rugosas e flores rosadas (SALIMENA; MÚLGURA, 2015). Essa espécie 

apresenta uma distribuição geográfica limitada, sendo considerada rara e endêmica da 

região da Chapada Diamantina do Nordeste do Brasil, sendo encontrada 

especificamente no estado da Bahia em regiões de Caatinga com afloramentos 

rochosos de altitudes que variam de 1000-1500 m (AGRA; FREITAS; BARBOSA-

FILHO, 2007), como mostrado na Figura 5 B. 

Na literatura científica são encontrados poucos trabalhos com a L. alnifolia. Ainda 

assim, encontra-se registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) uma 

patente relacionada ao seu uso no processo de preparação de um inseticida natural. 

Além desta propriedade biológica, o óleo essencial da espécie apresentou atividade 

antimicrobiana contra diversas cepas bacterianas (PINTO et al., 2013) e é utilizada por 

diversas comunidades na forma de decocção ou maceração das folhas como 

antisséptico de uso tópico, contra dermatites e caspa (AGRA; FREITAS; BARBOSA-

FILHO, 2007). 

Figura 5: Lippia alnifolia 

 

A: Foto da espécie Lippia alnifolia. Fonte: Próprio autor, 2018. 
B: Distribuição geográfica da espécie. Fonte: CNCFlora, 2017. 
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Normalmente as propriedades biológicas de L. alnifolia são atribuídas aos 

constituintes químicos encontrados no seu óleo essencial, e geralmente as plantas do 

gênero Lippia são aromáticas, sendo os óleos essenciais ricos em compostos voláteis, 

tais como carvona, limoneno, β-cariofileno, p-cimeno, cânfora, linalol, α-pineno e timol, 

que dentre as inúmeras propriedades terapêuticas, são eficazes em tratar 

especialmente doenças do sistema respiratório, como gripe, tosse, bronquite e asma. 

(PASCUAL et al., 2001). 
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3. OBJETIVOS 

 Geral 3.1.

Avaliar o efeito farmacológico do óleo essencial de Lippia alnifolia em modelos 

experimentais in vitro e in vivo, tendo em vista uma possível aplicação desse produto 

natural para o tratamento da asma. 

 Específicos 3.2.

 Avaliar a atividade espasmolítica do óleo essencial de Lippia alnifolia em 

músculo liso de traqueia isolada de cobaia; 

 Investigar o possível mecanismo de ação espasmolítica do óleo essencial; 

 Investigar o efeito do óleo essencial sobre o sistema nervoso central de 

camundongos. 

 Avaliar a atividade antiasmática do óleo essencial de Lippia alnifolia sobre 

modelo experimental de asma; 

 Avaliar o efeito antitussígeno do óleo essencial de Lippia alnifolia; 

 Avaliar o efeito expectorante do óleo essencial de Lippia alnifolia. 
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4. METODOLOGIA 

 Materiais  4.1.

Os equipamentos e reagentes foram utilizados de acordo com os protocolos 

experimentais propostos e podem ser observados na lista a seguir:  

 4-aminopiridina Sigma-Aldrich ® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Aminofilina Farmace® (Barbalha-CE, Brasil)  

 Amplificador modelo EFF-321A Insight® (Ribeirão Preto-SP, Brasil)  

 Aparelho de Campo aberto Insight® (Ribeirão Preto-SP, Brasil)  

 Aparelho de Rota Rod Insight® (Ribeirão Preto-SP, Brasil)  

 Atropina Sigma-Aldrich® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Azul de metileno Isofar® (Duque de Caxias-RJ, Brasil)  

 Balança analítica modelo ALC-210.4 Acculab®  

 Balança semi-analítica modelo B-17-BI Even®  

 Banho de órgãos modelo EFF-321 Insight® (Ribeirão Preto-SP, Brasil)  

 Banho Maria modelo NT236 Novatecnica®  

 Bicarbonato de sódio (NaHCO3) Isofar® (Rio de Janeiro-RJ, Brasil)  

 Carbacol Sigma-Aldrich ® (St. Louis, Missouri, EUA)  

 Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) Isofar® (Rio de Janeiro-RJ, Brasil)  

 Cloreto de césio (CsCl) CRQ®  

 Cloreto de potássio (KCl) Dinâmica® (Diadema-SP, Brasil)  

 Cloreto de sódio (NaCl) 0,9% estéril Kabipac®  

 Cloreto de sódio (NaCl) Proquímios® (Rio de Janeiro-RJ, Brasil)  

 Computador HP Compaq Pro 6305 SFF®  

 Cremophor EL Fluka-Biochemika® (Alemanha)  

 Cuba de ultrassom Cristófoli® (Campo Mourão-PR, Brasil)  

 Dexametasona Riedel-de Haën® (Alemanha)  

 Espectrofotômetro modelo IL – 592 Even®  

 Fosfato de sódio (NaH2PO4.1H2O) Isofar® (Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

 Glibenclamida Sigma-Aldrich ® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Glicose (C6H12O6) Synth® (Diadema-SP, Brasil)  
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 Hexametônio Sigma-Aldrich® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Hidróxido de sódio (NaOH) Proquímios® (Rio de Janeiro-RJ, Brasil)  

 Histamina Sigma-Aldrich® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Indometacina Sigma-Aldrich ® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Mistura Carbogênica White Martins®  

 Nω-nitro-L-arginina metil éster(St.Louis, Missouri, EUA)  

 Nitroprussiato de sódio NEON® (São Paulo –SP, Brasil)  

 pHmetro modelo PHS-30 Even®  

 Propranolol Sigma-Aldrich® (St. Louis, Missouri, EUA)  

 Softwares Windaq 32® (DATAQ Instruments, Inc., Akron, Ohio, EUA)  

 Sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O) Proquímios® (Rio de Janeiro-RJ, 

Brasil) 

 Tetraetilamônio Sigma-Aldrich® (St.Louis, Missouri, EUA)  

 Transdutor de força isométrico modelo TRI201 Panlab® (Barcelona, 

Espanha) 

 Vermelho de fenol Vetec ® 

 Processamento do material vegetal 4.2.

O material vegetal da espécie Lippia alnifolia foi coletado em Pico das Almas – 

Rio de Contas (BA) por colaboradores da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS). Uma exsicata da amostra foi depositada no herbário da UEFS, com número de 

tombo: HUEFS213618. O material vegetal foi inicialmente dessecado em estufa com ar 

circulante à temperatura média de 40ºC até completa estabilização. Em seguida, as 

folhas e inflorescências foram utilizadas para a extração do óleo essencial por 

hidrodestilação por arraste a vapor d’água, em aparelho tipo Clevenger (durante 3 

horas). O processamento para obtenção do produto natural foi realizado pelos 

colaboradores do Laboratório de Química de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) 

da UEFS. 

 Análise da composição química do óleo essencial 4.3.

A análise da composição química do óleo essencial de Lippia alnifolia (OELA) foi 

realizada a partir da combinação de cromatografia gasosa acoplada a um detector de 
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ionização em chamas (CG/DIC) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (CG/EM), ambas as análises foram realizadas pelos nossos colaboradores do 

Laboratório de Química de Produtos Naturais e Bioativos (LAPRON) da UEFS. 

 Animais 4.4.

Para a avaliação da atividade espasmolítica in vitro em músculo liso de traqueia 

foram utilizadas cobaias (Cavia porcellus), de ambos os sexos, com peso entre 400 a 

500 g, e para os modelos experimentais in vivo de atividade antitussígena, 

expectorante, rota rod e campo aberto utilizou-se camundongos (Mus musculus) da 

linhagem Swiss, machos, e para a avaliação de propriedade antiasmática, fêmeas, com 

4 a 8 semanas de idade e peso variando de 30 a 50 g. Todos os animais foram 

disponibilizados pelo Biotério Central da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) e mantidos em gaiolas adequadas de polipropileno forradas com 

serragem, a uma temperatura constante de 22 ± 2º C, em um ciclo claro/escuro de 12 

horas com livre acesso à ração e água. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com os 

princípios éticos na experimentação animal, sendo aprovados pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da UNIVASF, sob nº de protocolo 0006/021014 (ANEXO 1). 

 Avaliação da atividade espasmolítica e mecanismo de ação em músculo 4.5.

liso de traqueia isolada de cobaia 

Para a realização deste protocolo, inicialmente os animais foram eutanasiados 

por deslocamento cervical. Em seguida, a traqueia removida, colocada em uma placa 

de Petri contendo solução de Krebs aerada com mistura carbogênica (95% O2 e 5% 

CO2) à 37ºC, onde realizou-se a remoção de tecido conjuntivo e adiposo. 

Posteriormente, o órgão foi seccionado em anéis cartilaginosos, os quais foram 

suspensos individualmente com o auxílio de hastes de aço inoxidável conectadas a 

transdutores de força através de linhas de algodão em cubas de vidro para órgão 

isolado, contendo solução de Krebs, aquecidas a 37ºC e aeradas com mistura 

carbogênica. Os anéis traqueais foram mantidos em tensão constante de 1g e 

passaram por um período de estabilização de 1 hora, sendo a solução nutritiva 

substituída a cada 15 minutos, como representado na Figura 6. 
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Figura 6: Representação esquemática do protocolo experimental da avaliação da 
atividade espasmolítica do óleo essencial de Lippia alnifolia sobre contrações induzidas 
por carbacol ou histamina em traqueia isolada de cobaia. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Finalizado o período de estabilização, uma primeira contração foi induzida pela 

adição de 1 µM de carbacol (CCh) ou 10 µM de histamina às cubas. Após estabilização 

da fase tônica da contração, foram feitas duas lavagens com a substituição da solução 

nutritiva do órgão a cada 15 minutos. Em seguida, uma segunda contração foi induzida 

com 1 µM de carbacol (CCh) ou 10 µM de histamina, sendo que após o componente 

tônico dessa contração o óleo essencial de Lippia alnifolia (OELA) foi adicionado às 

cubas, individualmente, de maneira cumulativa em concentrações crescentes (1, 3, 9, 

27, 81, 243 e 729 μg/mL) (Figura 6). A tensão do músculo foi então registrada 

isometricamente através de um transdutor de força, acoplado a um sistema de 

aquisição de dados. 

4.5.1 Investigação da participação de canais para K+ no relaxamento induzido 

por OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Para investigar a participação dos canais para K+ na atividade relaxante de 

OELA, inicialmente a traqueia foi montada como descrito no item 4.5, sendo que 20 

minutos antes da segunda contração com histamina 10 µM, as preparações 

foram expostas aos bloqueadores de canais para K+ (Figura 7). Neste protocolo os 

bloqueadores utilizados e suas respectivas concentrações foram: CsCl 5 mM 
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(bloqueador de canais para K+ retificadores de entrada (Kir)) (XU; ZHAO; CHEN, 2002); 

Glibenclamida 3 µM (inibidor dos canais para K+ sensíveis à ATP) (CUNHA et al., 2001); 

Tetraetilamônio (TEA) 5 mM (inibidor dos canais para K+ ativados pelo Ca2+) (JANSSEN 

et al., 2001) e 4-aminopiridina 2 mM (inibidor dos canais para K+ operados por 

voltagem) (LI et al., 1997). 

Figura 7: Representação esquemática do protocolo experimental da avaliação da 
participação de canais para K+ no relaxamento induzido por OELA em traqueia pré-
contraída com histamina. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

Após a estabilização da segunda contração, durante a sua fase tônica, OELA foi 

adicionado às cubas, nas diferentes preparações, de maneira cumulativa em 

concentrações crescentes (1 a 729 µg/mL). 

 

4.5.2 Investigação da participação de receptores β-adrenérgicos e das 

prostaglandinas no relaxamento induzido por OELA em traqueia pré-

contraída com histamina  

Buscando avaliar a participação de receptores β-adrenérgicos e das 

prostaglandinas sobre a atividade relaxante de OELA, a traqueia foi montada como 

descrito no item 4.5, sendo que 20 minutos antes da indução da segunda contração 

com histamina 10 µM, as preparações foram expostas ao propranolol (antagonista β-

adrenérgico), na concentração de 3 µM (SÁNCHEZ-MENDOZA et al., 2007); 
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indometacina (inibidor não seletivo da ciclooxigenase), na concentração de 10 µM e a 

dexametasona (corticosteroide), na concentração de 10 µM (SCHLEMPER et al., 2005). 

Após a estabilização da segunda contração, durante a sua fase tônica, o óleo foi 

adicionado às cubas, de maneira cumulativa em concentrações crescentes (1 a 729 

µg/mL), como mostrado na Figura 6. 

4.5.3 Investigação da participação da via colinérgica no relaxamento induzido 

por OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Para avaliar a influência da via colinérgica no relaxamento induzido por OELA, a 

traqueia foi montada como descrito no item 4.5 e 20 minutos antes da segunda 

contração com histamina 10 µM, as preparações foram expostas a hexametônio (HEX) 

(antagonista do receptor nicotínico neuronal), na concentração 100 μM (CHÁVEZ et al., 

2011)  na concentração de 1 µM (TANAKA, GRUNSTEIN, 1986) e atropina (antagonista 

muscarínico) na concentração de 1 µM (TANAKA, GRUNSTEIN, 1986). Após a 

estabilização da segunda contração, durante a sua fase tônica, OELA foi adicionado à 

cuba de maneira cumulativa em concentrações crescentes (1 a 729 µg/mL) (Figura 6), 

sendo os efeitos relaxantes registrados. 

4.5.4 Investigação da participação da via do óxido nítrico (NO) no relaxamento 

induzido por OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Assim como descrito no item 4.5, a traqueia foi montada e para avaliar a 

participação da via do óxido nítrico sob a ação do OELA, 20 minutos antes da indução 

da segunda contração com histamina 10 µM, as preparações foram expostas a Nω-

nitro-L-arginina metil éster (L-NAME, inibidor da óxido nítrico sintase) na concentração 

de 10 µM (ESTRADA-SOTO et al., 2012), azul de metileno (inibidor da guanilil ciclase 

solúvel), na concentração de 25 μM (LIN; CHEN; KO, 2007), aminofilina (inibidor da 

fosfodiesterase) na concentração 1 µM (HIRSH et al., 2004) e ODQ 1 μM (inibidor 

seletivo da guanilato ciclase) (GARTHWAITE et al., 1995). Após a estabilização da 

segunda contração, durante a sua fase tônica, OELA foi adicionado às cubas, nas 

diferentes preparações, de maneira cumulativa em concentrações crescentes (1 a 729 

µg/mL), sendo os efeitos relaxantes registrados, como apresentado na Figura 6. 
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4.5.5 Avaliação da influência de OELA sobre a liberação de Ca2+ dos estoques 

intracelulares 

Para avaliar o efeito do OELA sobre a liberação do Ca2+ dos estoques 

intracelulares, o órgão foi montado como descrito no item 4.5, entretanto, durante os 

últimos 15 minutos do período de estabilização as preparações foram mantidas em 

meio sem Ca2+. Após o período de estabilização, induziu-se uma contração a partir da 

adição de histamina 10 µM às cubas. Quando a contração atingia o seu platô, foram 

realizadas três trocas de solução, uma a cada 10 minutos, sendo a última sem Ca2+, 

como mostrado na Figura 8. 

Em seguida, as preparações foram pré-incubadas com água ou OELA nas 

concentrações 2, 6 ou 18 µg/mL. Passados 20 minutos, uma nova contração foi 

induzida pela adição de histamina 10 µM às cubas. Avaliou-se então se havia diferença 

significativa entre as duas contrações.  

 

Figura 8: Representação esquemática do protocolo experimental da avaliação da 
atividade espasmolítica do óleo essencial de Lippia alnifolia sobre contrações induzidas 
por histamina em traqueia isolada de cobaia em meio sem Ca2+. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 Teste do campo aberto 4.6.

O aparelho do campo aberto (Insight, Brasil), é composto por uma arena circular 

de 50 cm de altura x 60 cm de diâmetro, com a base dividida em 12 quadrantes 

circuncêntricos. Acima do aparelho, tem-se uma lâmpada de 100 W que funciona como 
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agente estressante (Figura 9). Neste teste, o animal é colocado no centro da arena e 

durante cinco minutos seu comportamento é observado e os seguintes parâmetros são 

analisados: número de ambulações (cruzamentos com as quatro patas entre as 

divisões do campo), o número de comportamentos de auto-limpeza (grooming), de 

levantar (rearing) e tempo de imobilidade (freezing). 

Os grupos experimentais para este protocolo foram controle negativo (solução 

salina 0,9%), controle positivo tratado com diazepam (2,5 mg/kg) e OELA 100 e 300, os 

quais receberam o  OELA nas doses de 100 e 300 mg/kg, respectivamente. 

 

Figura 9: Campo aberto 

 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 Teste da barra giratória (rota-rod) 4.7.

O método utilizado nesse protocolo foi proposto por Dunham e Miya (1957). O 

aparelho do rota-rod consiste em uma barra giratória subdividida em quatro 

compartimentos (Figura 10). Os animais foram pré-selecionados 24 horas antes do teste, 

sendo considerados aptos apenas os que permaneceram na barra por no mínimo 60 

segundos em pelo menos uma de três tentativas. No dia seguinte, 30 minutos antes do 
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teste, os animais foram tratados por via intraperitoneal (i.p.) de acordo com o grupo 

experimental.  

Os grupos para este protocolo foram controle negativo (solução salina 0,9%), 

controle positivo tratados com diazepam (2,5 mg/kg) e o grupo teste, que recebe OELA na 

dose de 300 mg/kg. Passados 30 minutos após a administração, os animais foram 

colocados individualmente na barra giratória (sentido contrário ao movimento da barra) e 

registrou-se o tempo o número de quedas dos animais. As observações foram feitas em 

diferentes intervalos de tempo (30, 60 e 120 minutos) após os pré-tratamentos. 

 

 

Figura 10: Rota-rod 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 Avaliação de atividade antiasmática em camundongos 4.8.

O modelo experimental utilizado para avaliação da atividade antiasmática em 

camundongos foi desenvolvido e adaptado a partir do que foi descrito por Vasconcelos 

e colaboradores (2008) e está representado no desenho experimental da Figura 11. 

Inicialmente foram preparadas soluções de ovalbumina (OVA) 1000 μg/mL e AlKSO4 
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10%, ambas em PBS, as quais foram misturadas na proporção de 1:1, sendo obtida ao 

final do procedimento uma solução de imunização de 500 μg/mL de OVA.  

Logo após, realizou-se a imunização dos animais, por meio de administração 

intraperitoneal (i.p.) da solução preparada anteriormente. Tal procedimento foi realizado 

nos dias 0 e 14, com os animais se alimentando normalmente com ração padrão e 

água. No dia 21, a ração foi removida por 1 hora e os animais tratados por via 

intraperitoneal (i.p.) de acordo com os grupos experimentais: controle positivo (CP) com 

administração de dexametasona 2 mg/kg; controle negativo (CN) com administração de 

uma solução de NaCl 0,9%; e três grupos teste (OELA 30, OELA 100 e OELA 300) com 

administração de óleo essencial de Lippia alnifolia nas concentrações de 30, 100 e 300 

mg/kg, respectivamente. Além desses, um grupo controle de animais “imunizados” 

apenas com solução NaCl 0,9%, via intraperitoneal, também foi desafiado por inalação 

com NaCl 0,9%, para comparação dos parâmetros basais. 

Uma hora depois do tratamento os animais foram acondicionados em uma 

câmara de vidro, onde foram submetidos a um desafio por inalação de uma solução de 

ovalbumina 10% aerossolizada por 30 minutos, o procedimento descrito anteriormente 

se repetiu por 5 dias consecutivos.  

 

Figura 11: Representação esquemática do modelo experimental utilizado para 
avaliação da atividade antiasmática em camundongos. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

No 26º dia de experimento, 24 horas após o último desafio, os animais foram 

eutanasiados com overdose de cloridrato de xilazina e cloridrato de quetamina, via i.p., 
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e posteriormente realizou-se coletas de sangue e lavado broncoalveolar (LBA), para 

contagem global e diferencial de células. 

 Avaliação de atividade antitussígena em camundongos 4.9.

 Um dos mais recorrentes sintomas da asma é a tosse, assim, buscou-se avaliar 

se o óleo essencial de Lippia alnifolia apresenta alguma influência sobre este 

parâmetro. Para isso, adaptamos um modelo experimental descrito anteriormente por e 

Kamei et al. (2011). Nesse teste, os camundongos machos (n=25) foram colocados em 

câmara de vidro (com volume aproximado de 500 mL) (Figura 12) e expostos, 

individualmente, a aeração por nebulização de ácido cítrico 0,4 M durante 3 minutos 

para observação da tosse e depois separados por grupos (n=5). 

Considerando que a tosse em camundongos é caracterizada por contração 

abdominal e distinta abertura da boca, para critério de inclusão os animais deveriam 

apresentar um número superior a 3 (três) e inferior a 20 (vinte) tosses. Os animais que 

apresentaram 3 tosses ou menos, foram considerados insensíveis, enquanto os que 

apresentaram 20 tosses ou mais, foram considerados hiperresponsivos e não foram 

utilizados no teste (KAMEI et al. 2013). 

 

Figura 12: Fotos do procedimento experimental realizado para avaliação da atividade 
antitussígena em camundongos. 

 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299910011696?via%3Dihub#bb0045
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299910011696?via%3Dihub#bb0045
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Após 24 horas da primeira exposição, os animais selecionados foram submetidos 

a uma nova nebulização de solução de ácido cítrico 0,4 M, porém com tratamento 

prévio (30 minutos) com morfina 5 mg/kg (CP), OELA 30, 100 e 300 mg/kg ou NaCl 

0,9% (CN) por via intraperitoneal (i.p.). Os parâmetros avaliados neste modelo foram a 

latência (período, em segundos, do início da exposição ao agente tussígeno até o 

aparecimento da 1ª tosse) e a frequência de tosse (quantas vezes o animal apresentou 

o comportamento tussígeno durante 3 minutos). Ao final do experimento os animais 

foram eutanasiados por deslocamento cervical.  

 Avaliação de atividade expectorante em camundongos 4.10.

A atividade expectorante foi determinada medindo a concentração de vermelho 

de fenol no lavado broncoaoveolar (LBA), como descrito anteriormente por Lin et al., 

2008. Para a realização deste protocolo os animais ficaram em jejum por quatro horas 

antes do procedimento experimental e foram divididos em 5 grupos (n=5): CP 

(Ambroxol 120 mg/kg), CN (Salina 0,9%) e OELA (30, 100 e 300 mg/kg). 

Os animais foram pré-tratados de acordo com os grupos correspondentes por via 

intraperitoneal (exceto o grupo controle positivo, onde o tratamento foi por gavagem) e 

30 minutos depois, houve administração de solução de vermelho de fenol (500 mg/kg – 

12,5 mg/mL) por via intraperitoneal. Passados mais 30 minutos da administração do 

vermelho de fenol, os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical e o lavado 

bronco alveolar (LBA) foi obtido com injeção de 2 mL de solução salina (0,9%), e 

recuperando 1 mL de LBA, sendo 600 µL colocado sob rotação a 2500 rpm por 10 

minutos. O sobrenadante (500 µL) foi removido e adicionado 50 µL de hidóxido de sódio 

(NaOH 0,01 M), posteriormente, a concentração do vermelho de fenol foi mensurada 

em espectrofotômetro UV-VIS por densidade óptica em comprimento de onda de 565 

nm e os resultados expressos em μg/mL. 

 Análise estatística 4.11.

Os dados numéricos obtidos foram expressos como média ± erro padrão da 

média (X ± e.p.m) e n representou o número de animais utilizados ou experimentos 

realizados em um dado protocolo. Os dados obtidos dos registros da avaliação da 
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atividade espasmolítica em traqueia isolada de cobaia foram plotados em curvas 

concentração-resposta e ajustadas por regressão não-linear no software Graphpad 

Prism 6 (GraphPad Software Inc.), para obtenção do valor de CE50 (concentração de 

OELA  em que é capaz de causar 50% de seu efeito máximo) servindo como parâmetro 

de potência relativa de uma amostra, e o Emáx (valor médio, em percentagem, do efeito 

máximo obtido por OELA em relação ao maior valor possível num dado tecido) servindo 

como parâmetro de eficácia relativa de duas amostras. Diferenças entre as médias 

foram comparadas usando o teste t de Student não-pareado, análise de variância uma 

via (ANOVA one-way) com pós-teste de Tukey ou análise de variância duas vias 

(ANOVA two-way) com medidas repetidas, usando o Graphpad Prism 6, sendo as 

diferenças consideradas significantes quando o valor calculado de p foi menor que 0,05 

(* p< 0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Análise da composição química do óleo essencial 5.1.

Uma vez realizada a extração do óleo essencial de Lippia alnifolia (OELA) o 

estudo sucedeu-se com a caracterização dos constituintes químicos presentes no óleo 

que pudessem justificar a possível atividade farmacológica observada na espécie. 

Dessa forma, a análise permitiu a identificação de 24 metabólitos presentes na amostra, 

bem como as proporções quali-quantitativa dos mesmos. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1: Composição química do óleo essencial de Lippia alnifolia por CG-EM. 

Composto KIlit KIcalc % ± DP 

Limoneno 1029 1030 6,1± 1,2 

Silvestreno 1030 1032 1,1± 0,1 

Linalol 1096 1096 0,5± 0,0 

α-terpineol 1188 1188 0,9± 0,1 

Verbenona 1205 1205 1,8± 0,1 

trans-carveol 1216 1217 0,6± 0,1 

Carvona 1243 1245 60,0± 0,8 

α-copaeno 1376 1377 3,8± 0,1 

β-bourboneno 1388 1386 0,8± 0,0 

β-elemeno 1390 1392 1,0± 0,1 

E-cariofileno 1419 1421 2,1± 0,1 

trans-muurola-3,5-dieno 1453 1452 0,9± 0,1 

α-humuleno 1454 1455 0,8± 0,1 

allo-aromadendreno 1460 1463 1,5± 0,1 

g-gurgujeno 1477 1477 1,7± 0,4 

germacreno D 1485 1482 3,5± 0,1 

g-amorfeno 1495 1494 0,8± 0,1 

Biciclogermacreno 1500 1497 2,9± 0,1 

trans-calameneno 1522 1515 0,3± 0,4 

d-cadineno 1523 1524 5,0± 0,1 

trans-cadina-1,4-dieno 1534 1533 1,3± 0,1 

Espatulenol 1578 1578 0,7± 0,1 

óxido de cariofileno 1583 1584 - 

1-epicubenol 1628 1629 0,3± 0,0 

Total de compostos identificados  98,4 

KIlit = índice de Kovats da literatura; KIcalc = índice de Kovats calculado; DP = desvio padrão. 
Fonte: próprio autor, 2018. 
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Assim como a maioria das espécies do seu gênero, Lippia alnifolia é uma 

planta com folhas aromáticas, rica em óleo essencial composto primordialmente por 

terpenos. Etnobotanicamente, as espécies deste gênero são bastante utilizadas em 

todo o mundo como alimentos, bebidas, temperos e remédios; sendo grande parte das 

aplicações medicinais para problemas relacionados às queixas respiratórias, infecções 

pulmonares, tosse, resfriado e asma (PASCUAL et al., 2001). 

De acordo com o Índice de Kovats, dado que indica a retenção experimental dos 

constituintes do óleo, e o espectro de massas o monoterpeno carvona (Figura 13) foi 

identificado como componente majoritário do óleo, representando cerca de 60±0,8% da 

amostra, seguido pelo limoneno com 6,1±1,2%. Os demais constituintes foram 

identificados em um percentual abaixo de 5% na composição do óleo essencial. Assim, 

a carvona se apresenta como potencial marcador sobre os possíveis efeitos do óleo 

essencial de Lippia alnifolia nos modelos farmacológicos avaliados.  

Figura 13: Estrutura química da carvona 

 

Fonte: SOUZA et al., 2013. 

A carvona é um monoterpeno cetônico quiral, extraído por destilação que pode 

ser encontrado em duas formas enantioméricas: S-(+)-carvona, componente principal 

no óleo de sementes de alcarávia ou cominho (Carum carvi ) ou ainda R-(-)-carvona, 

presente no óleo de hortelã (Mentha spicata) (GONÇALVES et al., 2010; LAMBERT et 

al., 2012). 
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Com relação à sua atividade biológica, na literatura existem uma série de 

trabalhos que relatam diversas propriedades desta molécula, dentre as quais podem 

ser citadas atividade antinociceptiva (SOUSA et al., 2007), ansiolítica, anticonvulsivante 

e antioxidante (COSTA et al., 2012a; COSTA et al., 2012b; MARQUES et al., 2014), 

bem como anti-inflamatória (ROCHA et al., 2013). Além destas, alguns trabalhos 

destacam a atividade relaxante da carvona sobre vários órgãos, dentre eles traqueia e 

íleo (SOUZA et al., 2013). 

Como já foi mencionado, os resultados apresentados neste trabalho demonstram 

que o óleo essencial da espécie Lippia alnifolia tem como componente majoritário o 

monoterpeno carvona, que representou cerca de 60 ± 0,8% da composição da amostra 

analisada. Este resultado difere do que foi relatado por Terblanche e Kornelius (1996), 

em uma revisão a cerca dos constituintes de óleos essenciais do gênero Lippia, onde 

os componentes majoritários do óleo essencial de Lippia alnifolia eram β-cariofileno 

(37,4%) e carvacrol (27,3%). Entretanto, sabe-se que o conteúdo e a quantidade de 

metabólitos secundários produzidos pelas espécies vegetais podem ser influenciados 

por uma variedade de fatores, tais como a radiação solar, temperatura, precipitação, 

altitude, solo, época de coleta, entre outros (CALIXTO, 2000). Dessa forma, quando se 

compara a composição química de óleos extraídos de plantas coletadas em locais e 

períodos diferentes, ainda que sejam da mesma espécie, espera-se que existam 

variações na composição química dos mesmos.  

No que diz respeito à elucidação dos mecanismos de ação envolvidos nos 

efeitos biológicos observados no trabalho, o alto número de compostos químicos 

encontrados nos óleos essenciais torna mais difícil correlacioná-los aos constituintes, 

visto que a atividade biológica de determinado óleo pode está relacionada não somente 

à constituição química dos seus componentes, mas também com as proporções e 

interações estabelecidas entre eles (DELAQUIS et al., 2002). Considerando os 

possíveis efeitos farmacológicos observados no óleo essencial da espécie Lippia 

alnifolia, apesar da sugestão de que podem estar relacionados a algum componente 

majoritário, no caso a carvona, é importante ressaltar que esta atividade biológica pode 

ser resultante de efeito aditivo, antagonismo ou ainda do sinergismo que existe entre as 

várias substâncias que o compõem. 
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 Avaliação da atividade espasmolítica e mecanismo de ação em músculo 5.2.

liso de traqueia isolada de cobaia 

Neste protocolo avaliou-se o potencial efeito espasmolítico do OELA em traqueia 

isolada de cobaia, a partir de contrações induzidas por CCh (1µM) ou histamina (10µM). 

Observou-se então que o OELA foi eficaz em antagonizar as contrações induzidas 

pelos dois agonistas testados, apresentando efeito máximo (Emáx) igual a 100%. Ou 

seja, o óleo essencial de Lippia alnifolia foi capaz de promover o relaxamento total da 

traqueia, tanto nas contrações induzidas por histamina, quanto naquelas induzidas por 

carbacol, como apresentado na Figura 14(A).  

Figura 14: Efeito relaxante de OELA em músculo liso de traqueia em contrações 
induzidas por histamina ou carbacol. 

 

A: Gráfico concentração-resposta de OELA em contrações induzidas por histamina e carbacol, com 
representação do efeito máximo obtido pelo óleo nessas condições. B: Valores de CE50 do OELA sobre 
contrações induzidas por histamina e carbacol. *p < 0,05 (teste t-student não pareado: histamina x 
carbacol). Dados expressos em média e intervalo de confiança (95%). 
Fonte: próprio autor, 2018.  

Considerando que nas contrações induzidas por histamina o OELA apresentou o 

Emáx de 100% na concentração 81 μg/mL, e que nas contrações induzias por CCh, o 

Emáx de 100% foi na concentração 243 μg/mL, observou-se uma eficácia de 

relaxamento relativa ao agonista. Assim, na Figura 14 (B) os resultados do efeito 

relaxante do óleo estão expressos na concentração capaz de atingir 50% do efeito 
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máximo (CE50), onde é possível visualizar uma maior potência do óleo em relaxar os 

anéis traqueais contraídos por histamina com CE50 = 5,42 (4,42- 6,65) μg/mL do que 

aqueles contraídos por CCh com CE50 = 53,36 (44,75 - 63,51) μg/mL, sendo o valor de 

CE50 para as contrações induzidas por histamina cerca de 10 vezes menor do que 

aquelas induzidas por carbacol. 

Os agonistas utilizados no trabalho induzem a contração a partir da atuação 

sobre receptores acoplados à proteína G e são cada vez mais reconhecidos como 

componentes fundamentais para o remodelamento das vias aéreas, uma das principais 

características do processo asmático (GOSENS et al., 2006). 

O carbacol é um agonista muscarínico que induz as contrações a partir da 

ativação dos receptores M3 acoplados à proteína G presentes nas células do músculo 

liso. Este agonista atua ativando a PLC, que promove a produção de IP3 e DAG. O IP3 

atua sobre os IP3R no retículo sarcoplasmático, promovendo liberação de Ca+2 dos 

estoques intracelulares para o citosol. O DAG, por sua vez, ativa a proteína cinase C 

(PKC), que aumenta a condutância iônica dos canais para cálcio sensíveis à voltagem, 

promovendo o influxo de cálcio através dos mesmos. Os receptores muscarínicos, 

especialmente M2 e M3 são bastante expressos no músculo liso das vias aéreas, sendo 

os receptores M2 mais abundantes, em uma proporção de aproximadamente 4:1. Ainda 

assim, o receptor muscarínico M3 acoplado à proteína Gq é o principal responsável pela 

contração muscular brônquica e traqueal (GOSENS et al, 2006).  

Estes receptores podem induzir a contração do músculo liso das vias aéreas por 

meio de vários mecanismos de sinalização intracelular que geralmente incluem uma 

série de cascatas. Por exemplo, além de ativar a fosfolipase Cβ1 (PLC), levando à 

produção de IP3 que desencadeia a liberação Ca2+ dos estoques intracelulares, os 

receptores muscarínicos também podem regular as vias de sinalização envolvendo 

CD38, que modula a ação da ribose de adenosina difosfato cíclica (ADPRc) permitindo 

a ativação da cinase da cadeia leve de miosina (MLCK). Além disso, também podem 

atuar nos canais de receptor de rianodina, que desempenham um papel importante na 

homeostase de Ca2+ no músculo liso das vias aéreas (DESHPANDE et al., 2005). 

Dentre os diversos mediadores relacionados às doenças alérgicas, a histamina 

apresenta-se como sendo um dos principais, exercendo função fundamental na origem 

dessas doenças. Trata-se de uma substância produzida e armazenada nos grânulos 
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citoplasmáticos de mastócitos e basófilos, sendo liberada em grandes quantidades 

durante a fase inicial da reação alérgica (CAMELO-NUNES, 2006). Sua atividade é 

mediada pela sua ligação com quatro subtipos de receptores (H1,H2,H3 e H4), todos 

pertencentes à família dos receptores acoplados à proteína G, sendo que destes, o 

receptor H1 é responsável por diversos sintomas relacionados à doenças alérgicas, 

inclusive a contração da musculatura lisa, por exemplo (IMMUNOTHERAPY, 2011). A 

ativação dos receptores H1 estimula as vias sinalizadoras do PIP2, promovendo a 

formação IP3 e DAG, culminando no aumento do cálcio intracelular. Além disso, os 

receptores H1, quando estimulados, podem ativar outras vias de sinalização intracelular, 

tais como a via da fosfolipase D e fosfolipase A (CRIADO et al., 2010). 

Neste trabalho observou-se que o óleo essencial de Lippia alnifolia foi capaz de 

promover o relaxamento promovido pelos dois agonistas, entretanto, o óleo se mostrou 

mais potente em relaxar as contrações induzidas por histamina em comparação 

àquelas promovidas pelo carbacol. Dessa forma, considerando a eficácia do óleo em 

relaxar o órgão, buscou-se investigar qual o possível mecanismo de ação pelo qual 

OELA atua promovendo o relaxamento.  

5.2.1 Investigação da participação de canais para K+
 no relaxamento induzido por 

OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Para avaliar a influência dos canais para K+ no efeito relaxante do OELA, neste 

protocolo as preparações foram pré-incubadas com diferentes bloqueadores de canais 

para K+: CsCl, glibenclamida, TEA e 4-aminopiridina. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Figura 15. 
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Figura 15: Efeito relaxante de OELA em músculo liso traqueal sob contrações 
induzidas por histamina na presença e ausência de bloqueadores de canais para K+. 

A, B, C e D representam gráficos de concentração-resposta de OELA, na ausência e presença de 

bloqueadores de canais para K
+
: A na presença de CsCl na concentração de 5mM. B na presença de 

4-aminopiridina (4-AP) na concentração de 2 mM. C na presença de glibenclamida na concentração de 3 

µM. D, na presença de Tetraetilamônio (TEA) na concentração de 3 mM.  Dados expressos em média ± 

e.p.m.  

Fonte: próprio autor, 2018. 

 

Na presença de CsCl, bloqueador de canais para K+ retificadores de entrada, o 

valor da CE50 foi de 15,13 (11,57-19,79) µg/mL (Figura 15 A), não apresentando 

diferença significativa quando comparado ao controle que apresentou CE50 = 5,42 
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(4,42- 6,65) µg/mL. Da mesma forma, quando comparou-se a atividade do óleo na 

presença de 4-AP [inibidor dos canais para K+ operados por voltagem (KV)] (Figura 15 

B), onde o valor da CE50 foi 11,02 (6,63-18,28) µg/mL  também não foram observadas 

diferenças significativas quando comparado ao controle.  

Por outro lado, ao avaliar a ação do óleo na presença de glibenclamida [inibidor 

dos canais para K+ sensíveis à ATP (KATP)] (Figura 15 C) e TEA [inibidor dos canais 

para K+ ativados pelo Ca2+ (KCa)] (Figura 15 D), foi possível observar diferenças 

significativas entre as curvas, com uma redução na potência do OELA,  sendo as CE50 

= 21,77 (16,61-28,55) µg/mL e 31,12 (22,65-42,77) µg/mL, respectivamente. 

A partir dos resultados obtidos através do bloqueio dos canais para K+ foi 

possível observar que na presença dos diferentes bloqueadores o OELA conseguiu 

exercer seu efeito máximo (100%). Entretanto, na presença dos bloqueadores GLIB e 

TEA os valores das CE50 obtidos foram maiores do que na ausência destes, indicando 

que essas vias bloqueadas (KATP e KCa) podem estar influenciando o efeito do óleo 

sobre a musculatura lisa traqueal.  

Os canais para potássio são proteínas transmembranares que possibilitam de 

forma seletiva o fluxo de íons K+ entre ambientes intracelulares e extracelulares. 

Portanto, determinam o gradiente eletroquímico do potencial de membrana e modulam 

o transporte de muitas moléculas com o mecanismo de sinalização proeminente 

(PARDO; STUHMER, 2014).  

Em condições de repouso ocorre o efluxo de íons K+, gerando um potencial de 

membrana negativo. O aumento da concentração extracelular destes íons promove a 

despolarização da célula, ativação dos Cav, influxo de Ca2+ e consequente contração 

(VENKATESWARLU et al., 2002). A repolarização/hiperpolarização da membrana 

resulta na abertura de canais de K+, efeito seguido pelo fechamento de canais de Cav, 

que leva a uma redução na entrada de Ca2+ e posteriormente, o relaxamento (KO et al., 

2008). Assim, os canais para potássio são de extrema importância para o tônus 

muscular das vias aéreas, pois regulam o fluxo do íon Ca2+, modulando o grau de 

contração do músculo liso.  

Existe uma grande diversidade entre os membros da família de canais K+, sendo 

estes classificados de acordo com o estímulo a qual respondem. Os canais para 

potássio dependentes de voltagem (KV) estão presentes na membrana celular do 
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músculo liso e são ativados por despolarização da membrana, quando os valores de 

potencial ficam situados entre -35mv e -55mv. Dessa forma, são constituintes que 

apresentam uma participação relevante na regulação da despolarização/repolarização e 

consequentemente na contração do músculo. Por sua vez, os canais para potássio 

sensíveis à voltagem e ativados por cálcio (KCa) são ativados a partir do aumento da 

concentração intracelular de Ca2+ e também tem atividade aumentada com a 

despolarização da membrana. A ativação destes canais causa hiperpolarização da 

membrana provocando relaxamento do músculo (KO et al., 2008). 

Os canais para potássio sensíveis ao ATP (KATP), como o próprio nome relata 

não são dependentes de voltagem, mas apresentam sensibilidade ao ATP intracelular 

que inibe a sua atividade. A dissociação da molécula de ATP causa a sua oclusão e 

consequente hiperpolarização da membrana, assim, O ATP inibe e o ADP aumenta a 

atividade deste canal. Por sua vez, os canais Kir são canais para potássio retificadores 

de entrada que se encontram numa grande variedade de células excitáveis e não 

excitáveis e também influenciam o tônus muscular das vias aéreas, podendo ser 

bloqueados de maneira inespecífica por 4-AP e TEA, agentes que modulam as 

concentrações de Ca2+
 no meio citosólico (LI et al., 1997). 

Alguns trabalhos indicam que o tônus da musculatura das vias aéreas de podem 

ser moduladas pela utilização de ativadores ou bloqueadores de canais para K+ 

operados por voltagem, sugerindo que as substâncias que ativam esses anais podem 

ser considerados broncodilatadores úteis (JEPPS, OLESEN, GREENWOOD, 2013). 

Além destes, os canais para potássio ativados por cálcio (KCa) também são 

considerados de extrema importância no processo de regulação da contratilidade da 

musculatura lisa das vias aéreas (LI et al., 2014). 

Como apresentado anteriormente, foi observado que quando os canais para K+  

do tipo KATP e KCa foram bloqueados houve um aumento nos valores da CE50, ou seja, 

uma diminuição na potência de OELA. Sendo assim, sugere-se que provavelmente o 

mecanismo de ação relaxante do óleo está relacionado à abertura destes canais. Como 

os canais para K+ são regulados por diversas vias de sinalização, buscou-se investigar 

o efeito de OELA quando outras vias de sinalização são bloqueadas. 
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5.2.2 Investigação da participação de receptores β-adrenérgicos e das 

prostaglandinas no relaxamento induzido por OELA em traqueia pré-

contraída com histamina 

Além dos canais para K+ investigou-se também a participação de receptores β-

adrenérgicos e das prostaglandinas no relaxamento induzido por OELA. Para isso, 

foram utilizados o propranolol (antagonista β-adrenérgico), indometacina (inibidor não 

seletivo da ciclooxigenase) e dexametasona (corticosteroide). A influência destes 

agonistas pode ser observada na Figura 16. 

Figura 16: Efeito relaxante de OELA em músculo liso traqueal sob contrações 
induzidas por histamina na presença e ausência de bloqueadores de β-adrenérgico e 
inibidores da via dos prostanóides. 

 

A, B e C representam gráficos de concentração-resposta de OELA, na ausência e presença dos 
bloqueadores. A, na presença de propranolol (PROP) na concentração de 3 μM. B, na presença de 
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indometacina (IND) na concentração de 10 μM. C, na presença de dexametasona (DEX) na concentração 
de 10 µM. Dados expressos em média ± e.p.m. 

Fonte: próprio autor, 2018. 

Na presença de propanolol (Figura 16 A) o valor da CE50 = 47,55 (34,94 - 64,72) 

μg/mL apresentou diferença significativa quando comparada a ação do OELA na 

ausência deste bloqueador [CE50 = 5,42 (4,42- 6,65) µg/mL]. Da mesma forma, a 

incubação de indometacina (Figura 16 B) e dexametasona (Figura 16 C) também 

influenciaram na atividade relaxante do óleo, sendo os valores de CE50=94,03 (76,61-

115,4) µg/mL e 43,92 (29,31-65,80) μg/mL, respectivamente. 

É possível visualizar então que a partir do bloqueio destas vias a ação relaxante 

do óleo foi diminuída, com aumento da CE50, o que indica que provavelmente as 

diferentes vias bloqueadas podem estar influenciando o efeito do óleo. 

Como já mencionado anteriormente, o propranolol é um bloqueador não seletivo 

dos receptores β-adrenérgicos (DOBARRO et al., 2013 ). Este bloqueador é um 

antagonista competitivo que concorre especificamente com os ativadores dos 

receptores β-adrenérgicos para os locais receptores beta disponíveis. Os β-agonistas 

são as substâncias de maior uso clínico no combate a broncoconstrição causada pela 

crise asmática, sendo o uso crônico desses compostos uma prática frequente 

(CORRÊA; MELO; COSTA, 2008). Como na presença de propanolol houve um 

aumento do valor da CE50 do OELA, provavelmente os receptores β-adrenérgicos estão 

relacionados à ação relaxante do óleo essencial de Lippia alnifolia.  

Ultimamente, sabe-se que o epitélio atua como um importante fator relacionado à 

contração muscular lisa, podendo exercer atividades relaxantes ou contracturantes, 

assim, são conhecidos diversos constituintes derivados do epitélio com capacidade de 

modular o tônus muscular das vias aéreas (RUAN, ZHOU, CHAN, 2011).  

O metabolismo do ácido araquidônico, por meio de fosfolipídios de membrana, 

pela fosfolipase A2 gera constituintes que podem atuar de forma parácrina ou autócrina 

no organismo, dentre eles se encontram os leucotrienos, prostaglandinas e 

tromboxanos que tem papel crucial na patogênese da asma (ZASLONA, GOLDEN, 

2015). 

Através da atividade da enzima fosfolipase A2, o ácido araquidônico é clivado da 

membrana plasmática e ativa uma cascata metabólica iniciada pela ação da 

prostaglandina G/H sintase (COX). As COX existem em duas formas distintas (COX-1 e 
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COX-2) que formam um endoperóxido de prostaglandina instável, a PGH2, que por sua 

vez, é transformada em tromboxano e numa série de prostaglandinas, compostos 

geralmente conhecidos como prostanoides, considerados mediadores inflamatórios 

fundamentais (MENDES et al., 2012). 

Atualmente já foram identificados diferentes tipos de receptores específicos para 

estas moléculas, onde os prostanoides podem atuar a partir da ligação da substância 

endógena que promove atividade. Por exemplo, prostaglandina D (PGD), E (PGE), F 

(PGF), I (PGI) e tromboxano (TX), atuam nos receptores DP, EP, FP, IP e TP, 

respectivamente, sendo responsáveis pelos efeitos relaxantes ou contracturantes, 

identificados a partir do acoplamento da proteína G (RUAN, ZHOU, CHAN, 2011).  

 Neste trabalho, observou-se que quando a produção dos prostanoides é 

interrompida, através da ação da indometacina, há interferência no relaxamento das 

vias aéreas exercido por OELA. Da mesma forma, quando dexametasona promoveu a 

redução na produção de prostanoides e leucotrienos, icosanóides oriundos da cascata 

do ácido araquidônico que apresenta como uma das principais propriedades biológicas 

a broncoconstrição, a resposta relaxante de OELA foi diminuída, indicando que as vias 

bloqueadas podem estar influenciando o efeito do óleo.  

Ou seja, o efeito relaxante do óleo essencial de Lippia alnifolia pode estar 

relacionado à participação de receptores β-adrenérgicos e das prostaglandinas. 

5.2.3 Investigação da participação da via colinérgica no relaxamento induzido 

por OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Além das vias citadas anteriormente, avaliou-se também a influência ganglionar 

na atividade relaxante do óleo, para isso foram utilizados atropina (ATR), um 

antagonista muscarínico e hexametônio (HEX), antagonista do receptor nicotínico 

neuronal. Os resultados obtidos estão expressos na Figura 17.  

Quando comparados ao controle, onde o valor da CE50 foi 5,42 (4,42- 6,65) 

µg/mL, observa-se que houve uma redução na atividade relaxante de OELA na 

presença dos dois bloqueadores, sendo que na presença de HEX o valor da CE50= 

14,27 (10,88-18,72) µg/mL (Figura 17 A) e na presença de ATR (Figura 17 B) esse 

valor foi de CE50= 81,50 (46,46-143) µg/mL, indicando uma possível participação desta 

via na ação do óleo. 
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Figura 17: Efeito relaxante de OELA em músculo liso traqueal sobre contrações 
induzidas por histamina na presença e ausência de bloqueador ganglionar e 
muscarínico. 

A e B representam gráficos de concentração-resposta de OELA, na ausência e presença dos 
bloqueadores. A na presença de hexametônio. B na presença de atropina. Os dados estão apresentados 
como média ± e.p.m.  
Fonte: próprio autor, 2018. 

 

No que diz respeito à modulação da contratilidade no músculo liso das vias 

aéreas, sabe-se que os receptores colinérgicos muscarínicos (M3) são mediadores da 

contração, ativando os canais ROCC, sendo essa via responsável pela manutenção do 

controle motor do músculo liso traqueal (RANG et al., 2003). Assim, a via colinérgica faz 

parte do processo contrátil da musculatura lisa das vias aéreas e para observar a 

influência dessa via sobre o mecanismo de ação relaxante de OELA utilizou-se como 

ferramenta farmacológica o hexametônio, um antagonista do receptor nicotínico 

neuronal e a atropina, um antagonista muscarínico. Observou-se então que em 

consonância com a literatura científica que sugere que há liberação de acetilcolina 

através de estímulos histaminérgicos (H1) no neurônio pré-sináptico, auxiliando no 

processo contrátil (BARAK; RUBINSTEIN; COHEN, 1997), na presença de hexametônio 

e atropina houve diferença significante no relaxamento promovido por OELA sobre a 

musculatura lisa, levantando a hipótese de uma possível participação desta via na ação 

relaxante do óleo testado. 
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5.2.4  Investigação da participação da via do óxido nítrico (NO) no relaxamento 

induzido por OELA em traqueia pré-contraída com histamina 

Buscando elucidar o mecanismo de ação do OELA avaliou-se também a ação do 

óleo na presença de bloqueadores que estivessem envolvidos na via do óxido nítrico 

(NO) e na via que aumenta a concentração de nucleotídeos cíclicos no meio citosólico 

da musculatura lisa. Para isso, foram utilizados aminofilina (AMN), L-NAME, azul de 

metileno (AZM) e ODQ. Os resultados estão expressos na Figura 18.  

Na presença de AZM (Figura 18 A) a CE50= 66,41 (43,94-100,4) µg/mL, 

apresentando diferença significativa quando comparada a ação do óleo na ausência 

deste bloqueador, onde a CE50 = 5,42 (4,42- 6,65) µg/mL. Da mesma forma, quando 

avaliou-se a atividade relaxante do óleo na presença de L-NAME  (Figura 18 B) também 

foram observadas diferenças quando comparadas ao controle, sendo o valor da 

CE50=18,24 (12,39-26,86) µg/mL. Além disso, quando houve incubação de ODQ (Figura 

18 C) e aminofilina (Figura 18 D), também foi possível visualizar uma diminuição da 

atividade relaxante do óleo, sendo os valores da CE50=29,73 (24,16-36,59) µg/mL e 

CE50=29,83 (22,30-39,92) µg/mL, respectivamente. 

Assim, os dados sugerem que pode existir uma contribuição da via do NO/GCs 

no mecanismo de ação espasmolítica do óleo essencial. 
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Figura 18: Efeito relaxante de OELA em músculo liso traqueal sob contrações 
induzidas por histamina na presença e ausência de bloqueador da via do óxido nítrico. 

 

A e B, representam gráficos de concentração-resposta de OELA, na ausência e presença dos 
bloqueadores. A, na presença de azul de metileno (AZM) na concentração de 25 μM. B, na presença de 
L-NAME, na concentração de 10 µM.C, na presença de ODQ 1 µM e D, na presença de aminofilina 1 µM. 
Fonte: próprio autor, 2018. 
 

Sabe-se que o NO desempenha uma série de ações importantes sobre o sistema 

cardiovascular, sendo responsável por regular o tônus e a homeostase vascular, bem 

como pelo controle do fluxo sanguíneo basal e pela contratilidade cardíaca 

(FURCHGOTT, 1999). Além disso, o NO também atua sobre o músculo liso traqueal, 

promovendo o relaxamento das vias aéreas, sendo considerado um importante agente 

broncodilatador (FOLKERTS; NIJKAMP, 1998). 
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Nas vias aéreas, a principal fonte de NO é o epitélio, onde inicialmente ocorre a 

formação de NO a partir de uma reação catalisada pela enzima óxido nítrico sintase 

(NOS), que possibilita a conversão da L-arginina, em L-citrulia e NO, usando oxigênio, 

NADPH e outros cofatores (FÖRSTERMANN; SESSA, 2012). 

Após ser produzido pelo epitélio, o NO se difunde rapidamente para dentro da 

célula do músculo liso onde vai ativar a guanilil ciclase soúvel (GCs), que por sua vez 

gera o monofosfato de guanosina cíclico (cGMP) que medeia a ativação de PKG para 

fosforilação de proteínas alvo e posteriormente, o relaxamento (DUPONT et al., 2014).  

Assim, buscando avaliar a influencia desta via sobre a ação relaxante do OELA, 

avaliou-se o comportamento do órgão na presença do L-NAME, um composto que atua 

reduzindo a síntese de NO por inibir as isoformas de NOS, comprometendo a via do NO 

e inviabilizando a sua produção e a continuidade da transdução de sinal (DIAS et al., 

2011). Além disso, utilizou-se também o azul de metileno, um dos mais importantes 

inibidores da guanilil ciclase solúvel, bem como o inibidor seletivo da GCs (ODQ), 

interrompendo a transdução de sinal da via do óxido nítrico e a formação do GMPc 

(EVORA, 2016).  

Avaliou-se também de que forma a aminofilina que atua inibindo as 

fosfodiesterases, poderia influenciar a atividade do óleo. As fosfodiesterases (PDEs) 

são enzimas que degradam nucleotídeos cíclicos intracelulares, AMPc ou o GMPc, 

inativando-os (CHUG, 2006). Assim, quando estas enzimas são inibidas, seja de forma 

seletiva ou não, ocorre uma serie de respostas farmacológicas. No caso das vias 

aéreas, o bloqueio da PDE promove um aumento dos níveis intracelulares de AMPc, o 

que induz o relaxamento (BAUMGARTEN et al., 2008).  

A partir dos dados apresentados foi possível identificar uma redução na potência 

do OELA em relaxar o músculo liso pré-contraído com histamina na presença De todos 

bloqueadores relacionados à via do óxido nítrico. Em outras palavras, os resultados 

sugerem uma possível influência desta via no mecanismo relaxante promovido pelo 

óleo essencial. 

Diante dos dados apresentados, pode-se observar na Figura 19, a 

comparação entre a CE50 de OELA na ausência ou presença de todos os bloqueadores 

utilizados neste estudo, indicando que o óleo essencial de Lippia alnifolia possui 
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constituintes que atuam como relaxante do músculo liso das vias aéreas por diversas 

vias de transdução de sinal. 

Figura 19: Valores de CE50 de OELA na ausência e presença de bloqueadores. 

 

OELA: óleo essencial de L. alnifolia; CsCl: Cloreto de césio; 4-AP: 4-aminopiridina; GLIB: Glibenclamida; 
TEA: Tetraetilamônio; LNAME: Nω-nitro-L-arginina metil éster; AZM: Azul de metileno; DEX: 
Dexametasona; IND: Indometacina; PROP: PropranoloL; HEX: Hexametônio. AMN: Aminofilina; ATR: 
Atropina.  
* p < 0,05 (teste t student não pareado: controle vs presença dos bloqueadores).  Dados expressos em 
média ± E.P.M. 
Fonte: próprio autor, 2018. 

 
 

5.2.5 Investigação da participação das reservas intracelulares de Ca2+ no 

relaxamento induzido por OELA em traqueia pré-contraída com histamina  

Buscando avaliar o efeito do óleo essencial sobre a liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático para o citosol, avaliou-se a diferença entre as contrações induzidas por 

histamina em meio sem cálcio no órgão pré-incubado com água ou OELA em três 

concentrações diferentes: 2, 6 e 18 µg/mL, concentrações equivalentes à 
1

3
  da CE50, 

CE50 e 3x a CE50, respectivamente.  

A partir deste protocolo foi possível identificar que a pré-incubação com o OELA 

na concentração de 18 µg/mL diminuiu a contração induzida por histamina, como 

mostrado na Figura 20.  
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Figura 20: Efeito de OELA sobre contrações induzidas por histamina em meio sem 

Ca2+ 

 
Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05  
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Sabe-se que mecanismo relacionado à contração do músculo liso na ausência 

de cálcio extracelular compreende a liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares a 

partir da ativação de receptores presentes na membrana do RS. A ativação da Ca2+-

ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA) pode estar associada a este processo, 

visto que a SERCA atua como uma bomba intracelular associada à membrana do RS, 

que capta  o Ca2+ do citosol para o interior do RS (NOBLE et al., 2009). 

Os resultados encontrados com a realização deste protocolo sugerem que a 

ação do óleo também pode estar relacionada com a diminuição da liberação de Ca2+ 

dos estoques intracelulares, entretanto são necessários mais experimentos para 

elucidar os mecanismos intracelulares responsáveis por esta ação. 

Buscando determinar quais as doses de OELA poderiam ser utilizadas nos 

estudos in vivo sem alterar o sistema nervoso dos animais, utilizamos os modelos 

experimentais de campo aberto e rota rod. 

5.3 Teste do campo aberto 

Inúmeros protocolos disponíveis para a avaliação da influência de substâncias 

sobre o sistema nervoso central de animais, talvez o teste do campo aberto seja o mais 
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antigo, descrito por Archer em 1973. Trata-se de um teste bastante utilizado para 

avaliar a atividade motora e exploratória do animal (OKOLI et al., 2010).  

Os resultados obtidos com a realização deste protocolo mostraram que assim 

como os animais do controle negativo, o grupo tratado com OELA na dose de 100 

mg/kg não apresentou diferença sobre nenhum dos parâmetros avaliados. Por sua vez, 

notou-se que o número de ambulações do grupo tratado com OELA na dose de 300 

mg/kg foi menor do que os daqueles que receberam somente salina, como apresentado 

na Tabela 2. 

Tabela 2: Efeito do óleo essencial de Lippia alnifolia sobre o sistema nervoso central de 
camundongos a partir do modelo experimental do campo aberto 

Tratamentos Doses 
(mg/kg) 

Número de 
ambulações 

Tempo de 
imobilidade 

Número de 
rearings 

Número de 
grooming 

Salina - 69,17 ± 5,81 30,50 ± 7,35 19,67±3,2 2 ± 0,51 

OELA  100 34 ± 7,23 44,17±23,83 10,17±1,93 1,5±0,42 

OELA  300 24 ± 5,19* 76 ± 35,28 8,33±0,84 1±0,25 

Diazepam 2,5 14,67 ± 5,71* 207,3±23,79* 1,83±1,04* 0,66±0,33 

Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05 (ANOVA one-way com pós-teste de Tukey). 
Fonte: próprio autor, 2018. 
 

Entretanto, não foram observadas diferenças significativas em nenhum dos 

outros parâmetros avaliados, indicando que provavelmente o tratamento com OELA 

não promove efeito sedativo ou depressor sobre o sistema nervoso central dos animais. 

5.4 Teste da barra giratória (rota-rod) 

Para avaliar se o OELA apresenta efeito sedativo e/ou depressor no sistema 

nervoso central dos animais, foi realizado o teste da barra giratória (rota-rod). O 

parâmetro analisado neste protocolo foi o número de quedas que os animais 

apresentavam quando colocados na barra giratória a uma velocidade de 7 rpm, por 3 

minutos, em três intervalos de tempo: 30, 60 e 180 minutos. Os resultados estão 

apresentados na Figura 25 mostram que no grupo tratado com o óleo houve nenhuma 

alteração no parâmetro analisado. 
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Figura 21: Efeito do óleo essencial de Lippia alnifolia sobre o sistema nervoso central 
de camundongos a partir do modelo experimental da barra giratória. 

 

 
 
A: Número de quedas 30 minutos após o tratamento. B: Número de quedas 60 minutos após o 
tratamento. C: Número de quedas 180 minutos após o tratamento.  
Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05 (ANOVA one-way com pós-teste de Tukey). 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

O teste rota-rod trata-se de um modelo experimental clássico proposto para 

avaliar a coordenação motora ou efeito relaxante muscular das substâncias nos animais 

(MARTÍNEZ-VASQUÉZ et al., 2012). Em geral, este efeito pode ser avaliado de duas 

maneiras: a primeira forma é recolocar o animal na barra giratória quantas vezes ele 
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cair até completar o tempo do teste e contabilizar o número de quedas. Outra forma é 

cronometrar o tempo que o animal permanece na barra em apenas uma tentativa a 

cada tempo, ou seja, uma vez que o animal caia, ele não é re-exposto, e é anotado o 

tempo de equilíbrio (CARLINI; MENDES, 2011).  

Animais em condições normais, ou seja, sem influencia de substâncias 

exógenas, podem ser mantidos por um longo período de tempo sobre a barra giratória. 

Assim, a partir do número de quedas esse teste é capaz de detectar danos 

neurológicos mínimos, tais como ataxia, sedação e hiperexcitabilidade (MARQUES, et 

al., 2013). Nesse estudo, optou-se por utilizar o primeiro modo de avaliar, onde é 

contabilizado o número de quedas do animal durante um dado intervalo de tempo, no 

caso 3 minutos.  

Observou-se então que os animais tratados com o OELA não apresentaram alto 

número de quedas da barra giratória durante o tempo proposto, ao contrário do 

observado com o grupo controle positivo (diazepam 2,5 mg/kg), onde os animais 

tratados apresentaram alteração na coordenação motora. Logo, OELA não promoveu 

um déficit na coordenação motora dos animais dos grupos tratados.  

5.5 Avaliação da atividade antiasmática em camundongos 

Inicialmente buscou-se identificar a eficácia do protocolo em induzir a asma nos 

animais. Como é possível visualizar na Figura 22, a partir da contagem de células na 

câmara de Neubauer, foi observado um aumento no número de células de defesa 

(leucócitos) no LBA de camundongos imunizados e desafiados com OVA em relação ao 

LBA de animais normais, representados pelo grupo basal, indicando, portanto, o 

desencadeamento de um quadro inflamatório. 

 O número médio de leucócitos no LBA no grupo basal foi de 6,11x104. Por sua 

vez, a sensibilização e o desafio com OVA induziu um intenso aumento no número total 

dessas células, sendo o número médio de leucócitos no LBA no CN = 642,66 x104, 

indicando que a exposição ao OVA promoveu um influxo de células de defesa, 

especialmente leucócitos para as vias aéreas. Observou-se ainda que o tratamento 

com OELA reduziu o número total de leucócitos infiltrados, dos quais a dose de 30 

mg/kg a mais efetiva, apresentando número médio de 182,66 x104 . A dexametasona 
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também promoveu uma redução no acúmulo de células no LBA, com o valor de 

82,33x104. 

 

Figura 22: Contagem global de leucócitos no lavado broncoalveolar. 

 

Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05  
Fonte: Próprio autor, 2018. 
 
  

Além da contagem global de células inflamatórias feita na câmara de Neubauer, 

realizou-se também a contagem diferencial dos leucócitos no LBA. Como apresentado 

na Figura 23, foi possível identificar um aumento no nível de eosinófilos que migraram 

para as vias aéreas dos animais sensibilizados e desafiados com OVA, indicando que 

mais uma vez a presença do quadro inflamatório. Quando comparamos os níveis de 

eosinófilos em todos os grupos tratados com o óleo com o grupo que recebeu apenas o 

veículo (135,55 x104 células), é perceptível que houve uma redução na quantidade de 

células encontradas, sendo que OELA foi eficaz em todas as doses administradas, 

sendo que na dose de 30 mg/kg a quantidade de eosinófilos encontrados foi 29,27 x104 

células, e nas doses de 100 e 300 os valores foram de 58,43 x104 e 47,40 x104, 

respectivamente. Como esperado, a dexametasona também reduziu o número dessas 

células (5,10 x104).  
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Figura 23: Contagem diferencial de eosinófilos no lavado broncoalveolar. 

 

 
Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05  
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

 Tanaka e Takahashi (2013) afirmam que o desenvolvimento de modelos 

experimentais que simulam o processo patológico da asma promovem o 

desenvolvimento de fármacos inovadores. Assim, nos últimos anos houve um aumento 

na busca por tratamento oriundo de plantas medicinais, fato evidenciado pelo aumento 

de publicações que abordam essa temática. Ainda assim, muitas plantas medicinas 

conhecidas e utilizadas pela população em geral, ainda não apresentam 

fundamentação científica ou clínica (SILVA et al., 2014).  

 Sabe-se que a inflamação pulmonar induzida por OVA em camundongos 

promove uma resposta do tipo Th2 com aumento significativo de leucócitos, 

especialmente eosinófilos, no tecido pulmonar (KUMAR et al., 2008). Em pacientes 

asmáticos a eosinofilia é uma característica chave da asma e pode estar relacionada à 

uma série de exacerbações, tais como broncoconstrição, secreção de muco e danos 

estruturais ao pulmão, além de hiperresponsividade e obstrução das vias aéreas 

(WARDLAW et al., 2000). 

 Neste trabalho, observou-se que OELA diminuiu significativamente o influxo de 

células inflamatórias nas vias aéreas, principalmente dos eosinófilos, mostrando efeito 

similar ao do fármaco padrão, a dexametasona. Um resultado bastante positivo, visto 

que substâncias capazes de inibir ou atenuar a migração desses leucócitos são opções 
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terapêuticas desejáveis para o tratamento de pacientes com distúrbios alérgicos 

(ROGERIO et al., 2010). 

5.6 Avaliação da atividade antitussígena em camundongos 

Além da contratilidade das vias aéreas, a tosse é um dos principais sintomas da 

asma e uma das queixas mais comuns em pacientes que buscam atendimento médico 

(GIBSON et al., 2014). Dessa forma, buscou-se investigar se o óleo essencial de Lippia 

alnifolia apresentava efeito antitussígeno. 

Para isso, os camundongos foram inicialmente separados em grupos (n=5) (CN, 

CP e OELA 30, 100 e 300 mg/kg) e submetidos à nebulização de ácido cítrico 0,4M 

durante três minutos, período em que foi contabilizado a frequência de tosses. Durante 

esse período os animais do CN apresentaram em média 9,2 tosses, enquanto os do 

grupo CP tossiram em média 9,8 vezes. Por sua vez, os animais dos grupos OELA 30, 

100 e 300 apresentaram um número médio de tosses de 8,2; 8,0; e 5,6; 

respectivamente. 

Passadas 23 horas e 30 minutos, os animais foram tratados de acordo com os 

grupos experimentais e 30 minutos depois, submetidos a uma nova nebulização de 

ácido cítrico 0,4 M durante três minutos, onde mais uma vez foi contabilizado o número 

de tosses. Nessa segunda avaliação, os animais do CN tossiram em média 7,8 vezes, 

não apresentando diferença significativa quando comparado ao número de tosses do 

dia anterior. Já nos grupos tratados com o OELA, assim como no CP foi possível 

identificar uma redução no número de tosses, como mostrado na Figura 24 A.  

Os animais do grupo OELA 30 tossiram em média 4,8 vezes; os do grupo OELA 

100 tossiram 3 vezes e do OELA 300 o número de tosses após o tratamento foi em 

média 0,4. Enquanto, os animais do CP tossiram em média 4 vezes. 
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Figura 24: Análise do efeito antitussígeno do óleo essencial de Lippia alnifolia em 
modelo de tosse induzida por ácido cítrico em camundongos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Número de tosses. B: Período de latência (s). CN: Controle negativo (administração i.p. de NaCl 
0,9%). CP: Controle positivo (administração via oral de Ambroxol 120 mg/kg). Dados expressos em 
média ± e.p.m. *p<0,05  
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Com relação ao parâmetro da latência, ou seja, o tempo em segundos para se 

notar o primeiro reflexo de tosse nos animais, somente o tratamento com OELA 300 

mg/kg  apresentou diferença significativa quando comparado ao controle negativo, 

como é possível visualizar na Figura 24 B. 
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A tosse pode ser definida como um esforço inspiratório (fase inspiratória), 

seguido de um esforço expiratório forçado contra a glote fechada (fase compressiva) 

com posterior abertura da glote e fluxo de ar expiratório rápido (fase expulsiva), que 

gera um som característico (WIDDICOMBE; FONTANA, 2006). Este reflexo fisiológico é 

um dos mais importantes mecanismos de defesa do corpo, pois auxilia na remoção de 

secreções da laringe, traqueia e grandes brônquios, além da expulsão de substâncias 

nocivas, partículas estranhas e organismos infecciosos, evitando infecções respiratórias 

(PAVORD; CHANG, 2008).  

Entretanto, a tosse persistente tem uma grande repercussão na qualidade de 

vida dos pacientes, visto que este sintoma induz impacto social negativo, intolerância 

no trabalho e familiar, incontinência urinária e prejuízo do sono, ocasionando grande 

absenteísmo ao trabalho e escolar (BRIGNALL et al., 2008). Assim, existe uma clara 

necessidade clínica de fármacos que atuem sobre este sintoma, demanda refletida 

pelas grandes vendas de medicamentos antitussígenos: $ 3 bilhões/ano apenas nos 

Estados Unidos (FOOTITT; JOHNSTON, 2009). 

Com relação à sua fisiopatologia, o reflexo da tosse é desencadeado pela 

ativação de receptores específicos presentes na faringe, traqueia, carina, pontos de 

ramificação das grandes vias aéreas e porção distal das pequenas vias aéreas. Existe 

uma série de estímulos que podem ativar estes receptores, dentre eles os estímulos 

químicos, como ácido cítrico e capsaícina (POLVERINO et al., 2012).  

O reflexo da tosse é constituído por vias aferentes, centrais e eferentes. Sendo a 

via eferente formada por fibras nervosas sensoriais vagais, presentes tanto no epitélio 

ciliado das vias aéreas superiores, quanto em ramos cardíacos e esofágicos a partir do 

diafragma. Essa via aferente chega de forma difusa na medula. A partir daí, o estímulo 

segue para o centro da tosse, situado na porção superior do tronco cerebral e na ponte. 

Por sua vez, o centro da tosse gera eferências que estimulam a musculatura 

respiratória por meio do nervo vago, nervos frênicos e motores espinhais, 

desencadeando o reflexo da tosse (CANNING, 2010). 

O ácido cítrico utilizado como agente tussígeno neste trabalho promove a tosse a 

partir do estímulo às fibras C ou ainda estimulando as fibras vagais mielinizadas (tipo 

Aδ), sendo considerada uma metodologia efetiva para modelos experimentais de tosse 

ou teste de antitussígenos. Visto que, quando comparado a outro agente tussígeno 

http://pharmrev.aspetjournals.org/content/66/2/468.long#ref-70
http://pharmrev.aspetjournals.org/content/66/2/468.long#ref-186
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relatado na literatura, a capsaicina (estimulador de fibras C), o ácido cítrico tem um 

mecanismo de ação duplo, estimulando não só as fibras C, mas também às Aδ, 

consideradas em animais como “receptores da tosse” (TANAKA, MARUYAMA, 2005).  

Destas, as fibras C destacam-se como responsáveis pela indução do reflexo da 

tosse por estímulos químicos, ainda que não possuam bainha de mielina em seus 

axônios, o que faz a velocidade de condução do estímulo ser inferior ao das fibras 

mielinizadas, as fibras C medeiam a maior parte das aferências vagais 

broncopulmonares. Assim, o reflexo da tosse inicia-se a partir da ativação de canais 

iônicos nociceptivos presentes nestas fibras: receptor de potencial transitório do tipo 

vanilóide 1 (TRPV1) e receptor de potencial transitório anquirina 1 (TRPA1) 

(SADOFSKY et al., 2014). 

O TRPV1 é um canal catiônico não seletivo que pode ser encontrado no músculo 

liso e no epitélio do trato respiratório, bem como na membrana plasmática dos 

neurônios sensoriais que inervam as vias aéreas superiores e inferiores (MOSCATO, 

2014). Este canal pode ser ativado uma série de ligantes, como a capsaicina e o ácido 

cítrico e há relatos na literatura que pacientes com tosse crônica apresentam alta 

expressão de receptores TRPV1 (ESCAMILLA; ROCHE, 2014). 

O TRPA1 (ankyrin 1) é outro receptor responsável pela tosse recentemente 

identificado. Este detecta não só vários irritantes, como fumo do cigarro, mas também 

temperatura fria (SONG et al., 2014), e podem ser encontrados no epitélio e no músculo 

liso das vias aéreas (NASSINI et al., 2012) . 

Os resultados obtidos com a realização deste protocolo indicaram uma possível 

atividade antitussígena do óleo essencial de Lippia alnifolia, dessa forma, a ação do 

OELA pode estar relacionada à atividade sobre estes receptores, justificando tal 

propriedade farmacológica. 

5.7 Avaliação da atividade expectorante em camundongos 

Além da tosse, a hipersecreção de muco é uma característica marcante em 

pacientes asmáticos. Dessa forma, buscou-se avaliar a atividade expectorante do OELA 

utilizando o modelo de secreção de vermelho de fenol no LBA, os resultados 

encontrados estão apresentados na Figura 25.  
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Quando comparado ao controle negativo, onde a concentração de vermelho de 

fenol foi de 1,33 μg/mL, o medicamento Ambroxol apresentou aumento notável na 

secreção de vermelho de fenol no LBA, sendo esse valor equivalente a 4 μg/mL.  A 

administração de OELA na dose 30 mg/kg também mostrou aumento significativo na 

secreção de vermelho de fenol (3,3 μg/mL). OELA nas doses de 100 e 300 mg/kg 

apresentou potentes atividades expectorantes, sendo as concentração de vermelho de 

fenol 5,74 e 4,26 μg/mL, respectivamente. 

 

Figura 25: Avaliação da atividade expectorante do óleo essencial de Lippia alnifolia em 
camundongos. 

 
CN: Controle negativo (administração i.p. de NaCl 0,9%). CP: Controle positivo (administração via oral de 
Ambroxol 120 mg/kg) Dados expressos em média ± e.p.m. *p<0,05  
Fonte: Próprio autor, 2018. 
 

Em indivíduos saudáveis, a secreção de muco não é excessiva e o muco é 

continuamente removido por células ciliadas epiteliais e propelido para a laringe para 

ser engolido. No entanto, um aumento na secreção de muco nas vias aéreas 

decorrente de doenças respiratórias como a asma, por exemplo, pode ser problemático, 

especialmente se a taxa de secreção exceder àquela em que pode ser removida por 

ação ciliar normal (WANNER,1996). 

Durante o processo asmático, em resposta à inflamação, a mucosa das vias 

aéreas aumenta o volume de muco que é secretado. Isso ocorre especialmente devido 
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à hiperplasia e hipertrofia das células caliciformes e da glândula submucosa, fenômeno 

denominado hiperresponsividade secretora (RUBIN; ENGR, 2002). Além disso, o 

processo inflamatório promove alteração das propriedades biofísicas do muco, bem 

como a perda de células e a diminuição da função ciliar e destruição da camada de 

surfactante pelas fosfolipases das vias aéreas.  Juntos, esses fatores contribuem para a 

purulência do muco e, quando expectorados, esse muco é chamado de escarro 

(ROGERS; BARNES, 2006). 

O excesso de secreção mucosa nas vias aéreas pode induzir uma série de 

complicações ao paciente, por exemplo: obstrução da respiração, limitação no fluxo de 

ar, desequilíbrio na ventilação e problemas relacionados às trocas gasosas; tais 

complicações podem promover uma perda acelerada da função pulmonar e aumento 

nos níveis de mortalidade (ROGERS, 2007). Dessa forma, em pacientes asmáticos o 

manejo das secreções das vias aéreas deve ser realizado e para isso são utilizados 

medicamentos expectorantes que atuam realizando a limpeza no trato respiratório. 

Assim, um agente expectorante pode ser definido como aquele que induz descarga ou 

expulsão de muco do trato respiratório (BALSAMO, LANATA, EGAN, 2010).  

Com relação à avaliação de atividade expectorante existem várias técnicas para 

avaliar a produção e excreção do muco respiratório, dentre as quais podem ser citados 

exames radiológicos, teor de sólidos ou íons. Entretanto, são procedimentos 

complexos, visto que demandam equipamentos específicos. Além disso, essas análises 

necessitam de um alto volume de muco para ser realizadas, inviabilizando às suas 

utilizações em modelos experimentais (BOLSER, 2006).  

Dessa forma, o modelo experimental utilizado neste trabalho fundamentou-se na 

administração intraperitoneal do vermelho de fenol que em parte é absorvido e 

excretado nas vias aéreas, onde pode ser coletado e quantificado. Na literatura há 

relatos de que o vermelho fenol no fluido do trato respiratório atua como marcador para 

secreção de mucina e água, secreção que pode ser influenciada por meio da 

administração de agentes com atividade expectorante (ENGLER, 1984). 

Sendo assim, é possível afirmar a partir da realização deste estudo inédito foi 

revelado que o óleo essencial de Lippia alnifolia apresenta atividade espasmolítica, 

antitussígena e expectorante, sem afetar a coordenação motora dos animais tratados.  
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6. CONCLUSÕES 

 

O presente estudo investigou a atividade espasmolítica e antiasmática do óleo 

essencial de Lippia alnifolia (OELA).  

Os resultados obtidos indicam que OELA possui 

atividade espasmolítica em traqueia isolada de cobaia, com maior potência 

para contrações induzidas por histamina. Seu mecanismo de ação pode estar 

relacionado à múltiplas vias de sinalização celular, sendo influenciado pelos receptores 

β-adrenérgicos e prostaglandinas, via colinérgica e via do óxido nítrico, culminando na 

ativação de canais para K+ e na redução do Ca2+ citosólico .  

OELA apresentou também atividade antiasmática, reduzindo tanto o número de 

leucócitos (na dose de 30 mg/kg), quanto a eosinofilia, em todas as doses testadas. 

Além disso, a partir da realização do estudo foi possível visualizar atividade 

antitussígena do OELA, que reduziu o número de tosses dos grupos OELA 30, 100 e 

300 de 8,2; 8,0; e 5,6; respectivamente, para 4,8; 3 e 0,4 vezes. Ainda no parâmetro 

tosse, observou-se também que na dose de 300 mg/kg o óleo promove aumento da 

latência. 

Além destas propriedades farmacológicas, observamos também atividade 

expectorante, a partir do aumento na concentração de vermelho de fenol no LBA dos 

camundongos tratados com todas as doses testadas. Quanto a influência do OELA 

sobre a coordenação motora dos animais, nos modelos experimentais campo aberto e 

rota rod, não foram detectadas alterações, indicando que provavelmente OELA atua 

sem promover danos aparentes ao sistema nervoso central.  

Dessa forma, diante dos resultados aqui expostos, o óleo essencial de Lippia 

alnifolia apresenta-se como um produto natural com atividades potencialmente 

aplicáveis na terapêutica.  
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