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RESUMO 

EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Cymbopogon citratus (CAPIM-SANTO) 

SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL E FREQUÊNCIA CARDÍACA DE RATOS 

NORMOTENSOS 

Este trabalho avaliou os efeitos cardiovasculares do óleo essencial de 

Cymbopogon citratus (OECC) em ratos normotensos não-anestesiados, Nestes 

animais, o OECC (1,5,10 e 20mg/kg; i.v.; n=6) induziu hipotensão, que não foi 

afetada após o pré-tratamento com atropina (2mg/kg; i.v.) nem com NG-nitro L-

arginina metil éster (L-NAME; 20mg/kg; i.v.), e bradicardia, que foi 

completamente abolida pela atropina, mas não pelo L-NAME. Após o pré-

tratamento com hexametônio (20mg/kg, i.v.), tanto a hipotensão quanto a 

bradicardia foram significativamente atenuadas apenas na dose de 5mg/kg. 

Esses resultados demostram que o OECC induz hipotensão, que pode estar 

associada com a diminuição da resistência vascular periférica, e bradicardia, 

que parece envolver principalmente a ativação direta de receptores 

muscarínicos cardíacos, em ratos normotensos não-anestesiados. 

 

Palavras-chave: óleo essencial, Cymbogon citratus, hipotensão, ratos. 
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ABSTRACT 

EFFECT OF ESSENTIAL OIL Cymbopogon citratus (LEMONGRASS) ON 

BLOOD PRESSURE AND HEART RATE OF NORMOTENSIVE RATS. 

This study evaluated the cardiovascular effects of essential oil of 

Cymbopogon citratus (OECC) in non-anaesthetized normotensive rats. In these 

animals, the OECC (1,5,10 and 20mg/kg, iv, n = 6) induced hypotension, which 

was not affected by pretreatment with atropine (2mg/kg iv) or L-NAME (20 mg / 

kg, iv), and bradycardia, which was completely abolished by atropine but not by 

L-NAME. After pre-treatment with hexamethonium (20mg/kg, iv), both 

bradycardia and hypotension were significantly attenuated only at a dose of 

5mg/kg. These results demonstrate that the OECC induces hypotension, which 

may be associated with decreased peripheral vascular resistance and 

bradycardia, which mainly seems to involve direct activation of cardiac 

muscarinic receptor in non-anesthetized normotensive rats. 

 

Keywords: essential oil, Cymbogon citratus, hypotension, rats. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias correntes, constitui o grande desafio da humanidade 

incrementar estratégias e tecnologias que permitam promover o 

desenvolvimento social e econômico das inúmeras regiões do planeta sem 

destruir a extraordinária biodiversidade, que serve de base para a própria 

sobrevivência humana (BERTOLINO, 2007). 

A quantificação da biodiversidade brasileira é inexata. Lewinsohn e 

Prado (2005) estimaram que a biota conhecida hoje, no Brasil, está entre 170 e 

210 mil espécies. Estima-se que existam no país cerca de 55 mil espécies 

vegetais, correspondentes a 22% do total mundial (aproximadamente 250 mil) 

e não menos de 75% de todas as espécies viventes nas grandes florestas em 

todo o planeta, com mais de 7% de espécies endêmicas (BRASIL, 1998; 

VALOIS, 1998; SALATI et al., 2006). Mesmo assim, a estimativa é de que as 

plantas que foram de alguma maneira investigadas cientificamente não 

excedam 25 mil espécies (CALIXTO, 2005). 

No entanto, no Brasil, assim como em outras regiões do mundo, o 

cuidado com a sustentabilidade não acompanhou a aceleração do uso dos 

recursos naturais, cuja exploração foi intensificada por meio das novas 

tecnologias aliadas às questões socioeconômicas, o que coloca em risco a 

capacidade de renovação dos mesmos (BERTOLINO, 2007). Em virtude da 

exploração descontrolada, a maioria das áreas relevantes em termos de 

biodiversidade está sendo reduzida a cada ano (CALIXTO, 2005). 

O patrimônio florestal nativo contém uma abundância de recursos 

genéticos na flora e fauna, e em alguns casos, estas florestas protegem os 

últimos indivíduos de certas espécies. O custo dessa perda é, provavelmente, 

muito alto, porque os avanços em medicina, agronomia, ciência florestal e 

química irão requerer sempre mais deste acervo de material genético 

(CALIXTO, 2005). 

Grande parte da indescritível riqueza biológica do país está confinada 

em florestas, sendo estas uma gigantesca “farmácia popular” à espera de ser 

aproveitada (VALOIS, 1998). O enorme potencial econômico da biodiversidade 

está associado à descoberta de novas drogas derivadas diretamente ou 
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sintetizadas a partir de recursos biológicos, principalmente plantas medicinais 

associadas ao conhecimento tradicional. Neste sentido, a biodiversidade 

brasileira possui uma importância estratégica ímpar, principalmente para 

atividade de bioprospecção, que vem a ser exploração da diversidade biológica 

por aqueles recursos considerados de valor comercial (SANT’ ANA , 2002).  

Até os dias atuais, um número considerável de plantas vem sendo 

utilizadas na medicina popular. Esse fato demonstra que a população, de uma 

forma geral, tem acesso a esse tipo de tratamento, o que provavelmente está 

associado às parcas condições. Além disso, existe uma forte tradição familiar, 

na qual a maioria dos usuários ainda recebe as próprias plantas e/ou 

informações sobre sua utilização no tratamento de doenças. Contudo, há uma 

carência de estudos científicos sobre a atividade terapêutica e efeitos adversos 

da maioria desses produtos, não havendo preocupação, portanto, com a 

eficácia e o uso seguro dos mesmos (NASCIMENTO et al., 2005). Fica 

evidente a necessidade de intensificação de pesquisas nessa área, permitindo 

uma propagação mais ampla e segura do saber popular e de sua valorização. 

A importância de tal informação é o principal critério de seleção de material 

visando aplicação medicinal. 

Os óleos essenciais extraídos de plantas aromáticas são matérias-

primas de grande importância para as indústrias cosmética, farmacêutica e 

alimentícia. Essas substâncias orgânicas são os principais componentes 

bioquímicos de ação terapêutica das plantas medicinais (SIMÕES e SPITZER, 

2004). Todavia, muitas vezes estas plantas são submetidas a um extrativismo 

predatório, não existindo preocupação na definição de técnicas de cultivo 

agronômico; por consequência, essas espécies são submetidas a forte pressão 

de exploração e risco de extinção, antes mesmo que possam ser conhecidos 

os seus efeitos fitoterápicos (Di STASI, 1996). 

Dentro deste contexto, um ramo de estudo de grande valor social é o 

efeito das plantas medicinais sobre a pressão arterial; afinal, a hipertensão 

arterial sistêmica, que constitui uma desordem multifatorial dos níveis 

pressóricos, é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares e tem 

alta prevalência na população adulta do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 
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II. REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. Plantas medicinais 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998), a definição de 

planta medicinal fica sendo “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou 

mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou 

que sejam precursores de fármacos semissintéticos”.  

O emprego das propriedades terapêuticas das plantas medicinais é uma 

prática muito antiga encontrada nos tratados de fitoterapia das grandes 

civilizações, e também nas tradições de tribos indígenas e povos de todos os 

continentes (CARVALHO et al., 2002). 

Ao longo do tempo, vários procedimentos clínicos tradicionais utilizando 

plantas medicinais têm sido registrados. Mesmo com a grande evolução da 

medicina alopática a partir da segunda metade do século XX, obstáculos 

permanecem dificultando sua utilização pelas populações carentes, desde o 

acesso aos centros de atendimento hospitalares até a obtenção de exames e 

medicamentos. Neste sentido, a fácil aquisição e a grande tradição do uso de 

plantas medicinais contribuem para sua utilização pelas populações dos países 

em desenvolvimento (VEIGA-JUNIOR et al., 2005). 

Por outro lado, há um número cada vez maior de estudos científicos que 

comprovam a toxicidade de plantas antes usadas sem restrições e de forma 

indiscriminada (OLIVEIRA e GONÇALVES, 2006). O conceito de “natural”, 

significando a ausência de produtos químicos causadores de danos, contribuiu 

para o aumento do uso de plantas medicinais. Os produtos “naturais” passaram 

a ser sinônimo de produtos saudáveis, seguros e benéficos, o que se constitui 

num conceito equivocado, já que as plantas fornecem também xenobióticos 

potentes como o curare e a cicuta (MENGUE et al., 2001). 

Como exemplo de uso equivocado de plantas medicinais, pode-se citar a 

planta confrei (Symphytum officinale). Essa planta medicinal foi difundida em 

vários países, inclusive no Brasil, como capaz de promover a cura de diversas 

doenças, incluindo o câncer. Investigações posteriores demonstraram que a 

confrei é altamente hepatotóxica e potencialmente carcinogênica devido aos 
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alcalóides que contém, tais como lasiocarpina, sinfitinae e equimidina, sendo 

este último um dos alcalóides mais tóxicos (STICKEL e SEITZ, 2000).  

Muitas outras plantas medicinais são potencialmente perigosas, como 

“jurubeba” (Solanum paniculatum L.), “ipeca” (Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. 

Rich.) e “arnica” (Arnica montana L.), que podem causar irritação 

gastrointestinal; o “mastruço” (Chenopodium ambrosioides L.) e a “trombeteira” 

(Datura suaveolens Humb. & Bopl ex Willd.), que podem  lesionar o sistema 

nervoso central (VEIGA-JUNIOR et al., 2005).  

O uso de uma planta como medicamento começa com a correta 

identificação botânica da espécie vegetal através de análises macroscópicas e 

microscópicas, além da investigação dos constituintes químicos ou substâncias 

marcadoras, a fim de garantir a qualidade farmacêutica (PRADO et al., 2005).  

Desse modo, um exemplo desse processo é a história da descoberta da 

aspirina, a qual foi originada a partir de pesquisas com extratos obtidos da 

casca do salgueiro (Salix spp.) usados por médicos do antigo Egito e da Grécia 

como anti-inflamatório. Em 1897, Felix Hoffman criou uma versão alterada do 

ácido salicílico, a qual causava menor distúrbio gástrico. A nova droga, 

formalmente ácido acetil salicílico, foi denominada de Aspirina® por causa da 

origem do ácido salicílico a partir da planta Spiraea ulmaria. A aspirina tornou-

se o medicamento de maior sucesso no século XX (CHENG, 2007). 

Diversas plantas medicinais são comercializadas nas feiras livres e 

mercados de todo o Brasil. Assim, é comum encontrar cascas de árvores ricas 

em taninos e quinonas, com características fitoterápicas já comprovadas 

cientificamente, relacionadas ao controle de processos inflamatórios e de 

micoses, a exemplo da “aroeira” (Schinus terebinthifolius Raddi.) que é anti-

inflamatória e bactericida; do “cajueiro” (Anacardium occidentale L.), anti-

inflamatório, bactericida e analgésico; do “ipê-roxo” (Tabebuia avelanedae Lor. 

ex. Griseb.), antitumoral e antimicrobiano e da “quixaba” (Bumelia sartorum M.) 

que é anti-inflamatória (CARVALHO et al., 2002).  

Estudos sobre a utilização do extrato aquoso da casca, raízes e de 

outras partes das plantas como as folhas, têm sido realizados. Lira (2006) 

investigou as atividades antinociceptivas do extrato aquoso das folhas de 

Hyptis pectinata (L.) Poit, comprovando sua eficácia. O extrato hidroalcoólico 
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de Polygala paniculata, planta que se desenvolve em grande parte da costa 

Atlântica brasileira, foi avaliado por Lapa (2006) sobre suas atividades 

antinociceptiva, anti-inflamatória e protetora gástrica, confirmando alguns dos 

seus usos populares encontrados na literatura.  

Walter (2000) realizou estudos pré-clínico e clínico das ações anti-

inflamatória e analgésica do Eupatorium laevigatum em abordagem fitoterápica, 

no tratamento da estomatite ulcerada simples, a partir da medicina tradicional 

do cerrado brasileiro. Os resultados indicaram que os extratos do vegetal são 

de pouco tóxicos a atóxicos nas doses utilizadas, mostrando ações anti-

inflamatória e analgésica significativas em roedores, o que justifica a realização 

de ensaios clínicos em seres humanos para a verificação das ações 

terapêuticas deste vegetal. 

Silva et al. (2006)  avaliaram o extrato aquoso de H. fruticosa,  cujos 

resultados indicaram um efeito antinociceptivo em camundongos, sem 

apresentar toxicidade em doses abaixo de 5 g/kg.  

Foram realizados estudos para avaliar uma possível atividade 

anticonvulsivante em camundongos  de extratos hidroalcoólicos de 17 espécies 

vegetais do nordeste brasileiro usadas na medicina popular. De acordo com os 

resultados obtidos, pode-se sugerir que os extratos de Bauhinia outimouta, 

Ximenia americana e Rauvolfia ligustrina apresentam evidências de atividade 

anticonvulsivantes em roedores (QUINTANS-JUNIOR et al., 2002). 

Desse modo, os resultados das diversas investigações, em associação 

com os dados disponíveis na literatura, demonstram o potencial das plantas 

medicinais como fonte de uma quase infinita variedade de compostos com 

atividades biológicas, podendo originar novos fármacos ou fitofármacos. 
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2. Metabolismo secundário 

 

Todos os organismos necessitam transformar e interconverter um 

grande número de compostos orgânicos para habilitá-los a viver, crescer e 

reproduzir. Um sistema integrado de reações químicas minunciosamente 

reguladas e mediadas por enzimas é utilizado para este fim, designado 

coletivamente de metabolismo intermediário, e as vias envolvidas que são 

denominadas de vias metabólicas (DEWICK, 2009).  

As plantas são eficientes na síntese de compostos orgânicos a partir de 

materiais inorgânicos encontrados no ambiente via fotossíntese; não obstante, 

outros organismos, como os animais, dependam do consumo de plantas para a 

obtenção dos materiais brutos das suas dietas. As vias de síntese e 

modificação são praticamente as mesmas em todos os organismos, com 

pequenas exceções. Estes processos demonstram a unidade fundamental de 

toda a matéria viva, sendo coletivamente descritos como metabolismo primário. 

Em contraste com estas vias metabólicas primárias, as quais sintetizam, 

degradam e interconvertem compostos comumente encontrados em todos os 

seres vivos, também existe uma área do metabolismo relacionada com 

compostos que possuem uma distribuição muito mais limitada na natureza. 

Tais compostos, denominados metabólitos secundários, são encontrados 

somente em organismos específicos, ou grupos de organismos, e são a 

expressão da individualidade das espécies (DEWICK, 2009). Os componentes 

para construção dos metabólitos secundários são derivados do metabolismo 

primário, como pode ser visto na Figura 1. 

Com base em suas origens biossintéticas, os produtos naturais de 

plantas podem ser divididos em três grandes grupos: os terpenóides, os 

alcaloides e os fenilpropanoides e compostos fenólicos associados (CROTEAU 

et al., 2000). Os mais importantes componentes empregados na biossíntese 

dos metabólitos secundários são derivados a partir dos intermediários acetil 

coenzima A (acetil-CoA), ácido chiquímico, ácido mevalônico (MVA), e 

metileritritol fosfato (MEP). Estes são utilizados respectivamente nas vias do 

acetato, chiquimato, mevalonato, e metileritritol fosfato (DEWICK, 2009). 
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Figura 1: Esquema das vias do metabolismo primário envolvidas na biogênese 

do metabolismo secundário. Fonte: Dewick (2009). 

 

 Acetil-coenzima A é formada pela descarboxilação oxidativa do ácido 

pirúvico na via glicolítica. Metabólitos secundários importantes formados a 

partir da via do acetato, na interface do metabolismo primário-secundário, 

incluem fenóis, prostaglandinas, antibióticos macrolídeos, juntamente com 

vários ácidos graxos e seus derivados. Acetil-CoA, também conhecida como 
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ácido acético ativado, é o precursor biogenético dos terpenos. Todos os 

terpenóides são derivados por consecutivas condensações de unidades de 

cinco carbonos difosfato de isopentenila (CROTEAU et al., 2000). 

 A via do ácido chiquímico leva a uma variedade de fenóis, derivados dos 

ácidos cinâmicos, lignanas, e alcalóides. Ácido mevalônico é formado por três 

moléculas de acetil-CoA, mas canaliza o acetato para uma série de compostos 

diferentes daqueles da via do acetato. Metileritritol 4-fosfato surge da 

combinação de duas vias glicolíticas intermediárias, como ácido pirúvico e 

gliceraldeído-3-fosfato através da deoxixilulose fosfato. As vias do mevalonato 

e do metileritritol 4-fosfato são conjuntamente responsáveis pela biossíntese de 

um vasto grupo de metabólitos terpenóides e esteroides (DEWICK, 2009). 

 Além de acetil-CoA, ácido chiquímico, ácido mevalônico, e metileritritol 

fosfato, outros componentes baseados em aminoácidos são frequentemente 

empregados na síntese de produtos naturais. Componentes intermediários da 

via glicolítica e do ciclo de Krebs são usados na construção de muitos deles, 

mas os aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina, e triptofano são produtos 

diretos da via do ácido chiquímico. Ornitina, um aminoácido não encontrado 

nas proteínas, e sua homóloga lisina, são importantes precursores dos 

alcalóides. 

 As primeiras substâncias puras do reino vegetal foram isoladas nos 

séculos XVIII e XIX. São desta época trabalhos de extração de ácidos 

orgânicos e de alcalóides. A morfina em 1806, a quinina e estriquinina em 

1820. A partir da metade do século XIX, começaram a surgir os primeiros 

resultados importantes sobre os trabalhos de degradação química. Em 1873, 

van’t Hoff e Le Bel propõem a estrutura tetraédrica do carbono, lançando as 

bases fundamentais da estereoquímica. Após a Segunda Guerra Mundial a 

disponibilidade de carbono radioativo (C-14) para estudos de biossíntese de 

produtos naturais imprimiu um enorme avanço neste campo. São várias as 

contribuições advindas do emprego de C-14 em investigações de biossíntese. 

Destacam-se a elucidação das primeiras etapas químicas da fotossíntese, a 

ciclização de esqualeno a triterpenos, a degradação de lanosterol a esteróis e a 

biossíntese de colesterol (PINTO et al., 2002). 
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No seu aspecto mais amplo, a sinalização química é um atributo 

universal da vida. De alguma forma, ela existe dentro das células, dentro e 

entre todos os organismos (HARBORNE, 1993). As plantas respondem a 

diversos estímulos ambientais que podem influenciar e alterar sua composição 

química. Além disso, existem interações e adaptações evolutivas complexas, 

entre planta-planta, planta-animal, e planta-micro-organismos. Grande número 

de metabólitos secundários funciona como toxinas, repelem ou atraem outros 

organismos. Um exemplo é a interação inseto-planta, que depende de 

compostos voláteis específicos, responsáveis por estímulos olfativos 

característicos (ALVES, 2001; GERSHENZON e DUDAREVA, 2007).  

 Uma forma utilizada pelas plantas, a fim de reduzir os custos 

metabólicos ao sintetizar e estocar toxinas, é produzir o agente defensivo 

somente quando é necessário, em resposta direta ao ataque. É bem conhecida 

a interação planta-fungo como uma “resposta fitoalexina” (HARBORNE, 2001). 

A fitoalexina é um composto que inibe o desenvolvimento de fungos e é 

formado ou ativado somente quando há contato com os parasitas. Vários 

sesquiterpenos agem como fitoalexinas, a exemplo do capsidiol (CROTEAU et 

al., 2000; HARBORNE, 2001). 

 Os estudos sobre tais interações frequentemente apresentam resultados 

de interesse ou mesmo benefícios para a humanidade, uma vez que 

aprendendo a linguagem da natureza é possível entender, participar e interferir 

no seu funcionamento. Os metabólitos secundários despertam grande 

interesse, não só pelas atividades biológicas produzidas pelas plantas em 

resposta aos estímulos do meio ambiente, mas pela imensa atividade 

farmacológica desses compostos. São formados por vários caminhos 

biossintéticos que produzem moléculas dotadas de grande diversidade de 

esqueletos e grupamentos funcionais. Os fenilpropanoides e, especialmente, 

os terpenóides são os principais constituintes que estão envolvidos na 

interação planta-inseto (ALVES, 2001). Os óleos essenciais constituem um tipo 

de metabólito secundário de grande importância pelo seu potencial 

farmacológico, econômico e também ecológico (FALCÃO et al., 2003). 
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3. Óleos essenciais 

  

 Óleos essenciais (OE), também chamados de óleos voláteis ou óleos 

etéreos, são definidos pela International Standard Organization (ISO) como 

produtos obtidos de partes das plantas por arraste a vapor d’água, extração por 

solventes, ou por expressão mecânica dos pericarpos de frutos cítricos (VITTI e 

BRITO, 2003). Os óleos essenciais são os princípios odoríferos encontrados 

em diversas partes das plantas e desempenham a função de adaptar o 

organismo da planta ao ambiente, agindo em defesa ao ataque de predadores, 

e atraindo agentes polinizadores. Protegem contra a perda de água, aumento 

de temperatura, e atuam como inibidores de germinação. São denominados de 

voláteis, pois evaporam quando expostos a temperatura ambiente; quando 

possuem um intenso e prazeroso perfume como verdadeiras essências, são 

óleos essenciais; quando são solúveis em solventes apolares orgânicos (como 

éter) são chamados de óleos etéreos. Embora apresentem composições 

químicas diferentes, as características físicas dos óleos voláteis são comuns: 

São geralmente insolúveis ou pouco solúveis em água, solubilizam em álcool, 

éter e outros solventes orgânicos; possuem odores característicos, alto índice 

de refração, e são ativos opticamente (ROBBERS et. al., 1997; FERESIN et al., 

2001). 

 Diversas partes das plantas produzem óleos essenciais, como 

pericarpos (frutos cítricos), sementes, flores, folhas, madeira, ramos, raízes. 

Podem ocorrer no interior de células, interior de estruturas especializadas como 

canais oleíferos (Apiaceae), tricomas glandulares (Lamiaceae), ou em células 

parenquimáticas diferenciadas (Lauraceae, Piperaceae) (SIMÕES e SPITZER, 

2004).  

 Dependendo da localização do óleo na planta e da proposta de 

utilização do mesmo, o método de extração ideal pode variar. No processo de 

extração de óleo essencial, podem ser aplicados diversos métodos, como a 

hidrodestilação, maceração, extração por solvente, enfleuragem, gases 

supercríticos e micro-ondas. Dentre esses, o método de maior aplicação é o de 

hidrodestilação (SANTOS et al., 1998). 
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Os óleos essenciais podem ser divididos em dois grupos: os que contêm 

principalmente compostos aromáticos (derivados da via do ácido chiquímico) e 

aqueles constituídos predominantemente de terpenóides (derivados da 

deoxixilulose). Muitos óleos contêm componentes aromáticos e/ou terpenóides, 

com o predomínio destes últimos. Os constituintes terpênicos prevalentes são 

os monoterpenóides, que podem chegar a mais de 80% das amostras, 

seguidos dos sesquiterpenóides (DEWICK, 2009). 

Diversos fatores, além das características genéticas, podem influenciar 

na composição química e no teor dos óleos essenciais. Por exemplo, os 

parâmetros ambientais como temperatura, regime hídrico, tipo de solo, 

fotoperíodo, época do ano, e também o estágio de desenvolvimento e 

envelhecimento, dentre outros (MARTINS et al., 2006).  

 Muitas espécies de plantas aromáticas, características de diversos 

ambientes, apresentam potencial para uso medicinal e também em 

aromaterapia, por exemplo: “alecrim do campo” (Hyptis fruticosa Salzm. ex 

Benth.), “hortelã do campo” (Hyptis cana Pohl), “sucupira branca” (Ptedoron 

pubescens Benth.), “bamburral” e “hortelã do mato” (Hyptis suaveolens Poit.), 

“cedro rosa” (Cedrela odorata Linn.), “copaíba” (Copaifera langsdorffii Desf.), 

“arnica” (Lychnophora ericoides Less), “laranjinha do cerrado” (Styrax 

ferrugineus Ness & Mart.) e “árvore de espinho” (Xylopia aromática Mart.) (De 

LA CRUZ, 1997a; ALMEIDA et al., 1998; SILVA et al., 2006b; COSTA et al., 

2008).  

 Outras espécies são facilmente encontradas em hortas e jardins: 

“alecrim” (Rosmarinus officinalis L), “alfavaca” (Ocimum basilicum L.), 

“alfavaca-cravo” (Ocimum gratissimum L.), “colônia” (Alpinia speciosa Schum.), 

“erva-cidreira” (Melissa officinalis L.), “falsa-melissa” (Lippia alba (Mill.) Brown), 

“capim-santo” (Cymbopogon citratus Stapf.), “gengibre” (Zingiber officinale 

Rox.), “hortelã rasteira” (Mentha villosa Huds.), “vique” (Mentha arvensis L.), 

“funcho” (Foeniculum vulgare Miller), entre outras (De LA CRUZ, 1997b; 

KENNEDY et al., 2006). 

 A composição química de uma determinada essência vai definir a sua 

atividade farmacológica. De maneira geral, as essências demonstram atividade 

sobre mucosas, secreções, músculos lisos e terminações nervosas, por 
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exemplo, “camomila”, “macela”, “funcho”, “erva-doce” e “sálvia” diminuem a 

motilidade do estômago e intestinos devido às propriedades antiespasmódicas, 

por isso são usadas no tratamento de cólicas (De LA CRUZ, 1997b).  

 “Marmeleiro sabiá” (Croton nepetaefolius Baill), arbusto aromático do 

nordeste brasileiro, é utilizado na medicina popular como antiespasmódico e 

carminativo. Estudos do óleo essencial de C. nepetaefolius demonstraram suas 

propriedades antiespasmódica intestinal, hipotensiva, anti-inflamatória e 

analgésica. Foram caracterizados os efeitos farmacológicos sobre o músculo 

liso respiratório e vascular de rato e cobaia e sobre o funcionamento elétrico de 

neurônios de gânglio celíaco de cobaia. Seus principais constituintes são 1,8-

cineol, metil-eugenol, xantoxilina e terpineol (MAGALHÃES, 2002). 

Simões e Spitzer (2004); Tisserand e Balacs (1995) recomendam 

cuidado no uso dos OE, já que estes são mais concentrados e mais tóxicos do 

que a planta de onde foram extraídos. A toxicidade pode ser aguda ou crônica, 

além da possibilidade da ocorrência de interações entre os vários constituintes 

do óleo e determinados medicamentos que estejam sendo utilizados 

(OLIVEIRA et al., 2006). 

As vias de administração dos OE, assim como as formas de uso, podem 

variar. Na aromaterapia, a via mais utilizada é a cutânea, embora vias 

alternativas também sejam utilizadas, tais como: oral, parenteral, retal, vaginal, 

sublingual ou nasal. Desse modo, a forma de uso vai depender da 

recomendação de profissionais habilitados (médicos, farmacêuticos, 

odontólogos e enfermeiros), baseando-se na indicação clínica, na forma 

farmacêutica em que está incorporado o OE e nas condições do paciente, 

havendo, portanto, uma via adequada para cada caso (De LA CRUZ, 1997a). 
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4. Cymbopogon citratus 

Pertencente à família Poaceae, a espécie Cymbopogon citratus é uma 

erva perene originária da Índia e amplamente distribuída por diversos países 

tropicais. Espécie de clima tropical e subtropical, desenvolve-se bem em quase 

todo o território brasileiro, tolerando inclusive geadas leves e curtos períodos 

de estiagem. No Brasil, possui diferentes sinonímias de acordo com a região na 

qual se encontra: “capim-santo” (BA), “capim-limão” (MG), “erva-cidreira” (SP), 

entre outros como “capim-cheiroso”, “capim-caatinga”, “capim-cidró” e “capim-

cidrilho” (COSTA et al., 2005). Caracterizada como uma erva acaule, cespitosa, 

de folhas longas, estreitas, agudas, ásperas e aromáticas, com nervura central 

grossa e acanalada (LEAL, 1998), como pode ser vista na figura 2. 

 

 

 

O “capim-santo”, além de ser usado na medicina popular para 

tratamento de distúrbios nervosos, estomacais e hipertensão, é utilizado na 

indústria alimentícia para a fabricação de chás. Ademais, seu óleo essencial, 

chamado internacionalmente de óleo “lemongrass”, é utilizado na indústria 

alimentícia, como flavorizante e aromatizante, como também na indústria 

farmacêutica onde é usado na produção de fitoterápicos, cosméticos, 

perfumaria, inseticidas e para obtenção de citral - seu maior constituinte 

(CARVALHO et al., 2005). 

Figura 2: Cymbopogon citratus 

Fonte: www.ceted.org 
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Nessa espécie, os componentes de maior ocorrência são citral, 

limoneno, mirceno, nonanal, nerol, decanal, geraniol, linalol, acetato de geranila 

e terpineol (ABEGAZ; YOHANNES, 1983; EL FATTAH et al., 1992; 

CARRICONDE et al., 1996). Entre os constituintes fixos, encontram-se 

flavonoides, saponinas e alcaloides (D’MELLO; DUFFUS, 1991; SOUZA et al., 

1991). O citral, seu principal constituinte, é formado por uma mistura de dois 

isômeros: citral A ou isômero E (geranial) e citral B ou isômero Z (neral). 

Dentre os efeitos terapêuticos do “capim-santo”, já foram relatadas as 

ações analgésica (RAO; MENEZES; VIANA, 1990; LORENZETTI et al., 1991; 

VIANA et al., 2000), antimicrobiana (DUKE, 1997; FIORI et al, 2000) 

anticancerígena (BALBOA; LIM, 1995), estomáquica (EVANS, 1996), sedativa, 

hipnótica, ansiolítica e anticonvulsivante (BLANCO et al., 2000), 

hipoglicemiante e hipolipidêmico (ADENEYE; AGBAJE, 2007) e repelente de 

insetos (GILBERT et al., 1999). O citral, seu principal constituinte, também é 

referido como substância de efeito tranquilizante e antiespasmódico 

(CRAVEIRO et al. 1988). 

Efeitos tóxicos das infusões de “capim-santo” administrados por via oral 

não foram observados, tanto em ratos (SOUZA-FORMIGONI et al., 1986; 

ADENEYE; AGBAJE, 2007), quanto em humanos (LEITE, 1986). 

Embora as ações benéficas do “capim-santo” tenham validação científica 

(BLANCO et al., 2007), Carlini et al. (1986) constataram que, em 

camundongos, a administração por via oral do extrato das folhas dessa espécie 

não possui efeitos sobre o sistema nervoso central; no entanto, tais efeitos 

foram observados quando a administração se deu por via intraperitoneal. 

Quando administrado por via oral, também não foram observados efeitos 

ansiolíticos e hipnóticos em humanos (LEITE, 1986). 

No sistema cardiovascular, há trabalhos demostrando que o extrato 

aquoso de Cymbopogon citratus possui efeito anti-hipertensivo e diurético 

(CARBAJAL et al., 1989) além de efeito negativo sobre o ritmo cardíaco sem 

alterar a força de contração (GAZOLA et al., 2004). Ademais, o extrato 

hidroalcoólico do “capim-santo” foi capaz de reduzir a pressão arterial média 

em ratos anestesiados através da administração endovenosa (SINGI et al., 

2005). Foi relatado efeito vasorrelaxante significativo, em artéria coronária de 
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porco, dos extratos hexânico, metanólico, butanólico, diclorometano e acetato 

de etila (DAIH-HUANG et al., 2007). Em artéria mesentérica e em aorta 

torácica de ratos, o extrato metanólico também apresentou efeito 

vasorrelaxante (RUNNIE et al., 2004). 

Além disso, Moreira (2009) demonstrou que o óleo essencial de 

Cymbopogon citratus (OECC) apresentou efeito vasorrelaxante em artéria 

mesentérica de ratos, possivelmente pela inibição do influxo de Ca2+ em canais 

de cálcio dependentes de voltagem. 

 

 

5. Regulação da pressão arterial e hipertensão arterial 

A pressão arterial (PA) é definida como a pressão existente no interior 

das artérias e comunicada às suas paredes. De acordo com a equação de 

Poiseuille-Hagen, a PA pode ser calculada pelo produto da resistência vascular 

periférica total pelo débito cardíaco (OIGMAN, 1987); portanto, devido a essa 

proporcionalidade, todos os fatores que alteram essas duas variáveis podem 

alterar a PA. Dentre aqueles que modificam o débito cardíaco, deve-se 

mencionar as alterações da volemia, da contratilidade do miocárdio e da 

frequência cardíaca. Já a resistência vascular periférica depende de um 

complexo mecanismo de regulação da resistência das arteríolas, no qual atuam 

de modo relacionado: o balanço de eletrólitos; o sistema renina-angiotensina-

aldosterona; os barorreceptores do seio carotídeo, do arco aórtico e do átrio 

direito; neurotransmissores como epinefrina e norepinefrina; e hormônio de 

diversas glândulas (OIGMAN, 1987). Desse modo, a PA é regulada através da 

ação integrada dos sistemas cardiovascular, neural, endócrino e renal. Tais 

sistemas trabalham em conjunto na redistribuição dos diversos fluxos 

sanguíneos regionais por meio de mudanças no débito cardíaco e na 

resistência vascular total (COMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001). 

Os mecanismos regulatórios que controlam a PA são processados a 

curto e longo prazo. A curto prazo, a PA é regulada basicamente pelo sistema 

nervoso autônomo - através das funções vasoconstrictoras e 

cardioaceleradoras do sistema nervoso simpático - e por outros mecanismos 

neurais, dentre eles o sistema de controle baroceptor arterial, quimioceptores 
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carotídeos e aórticos, além dos receptores cardiopulmonares; todos esses 

mecanismos começam a reagir quase que instantaneamente para elevar a 

pressão arterial. Já a longo prazo, o controle da PA está intimamente 

relacionado à homeostasia do volume de líquido corpóreo, ou seja, 

determinado pelo balanço entre a ingestão e eliminação de liquido. Tal 

balanceamento é feito por sistemas renais de regulação do liquido corporal 

através de controles hormonais e nervosos, como também pelo sistema de 

controle local, nos rins, o qual regula a excreção de água e sal; tais sistemas 

provêm à regulação da PA dentro de dias, meses e anos (GUYTON; HALL, 

2011). 

A hipertensão está associada com anomalias estruturais no sistema 

cardiovascular. Estas anomalias incluem aumento na relação parede versus 

artéria, aumento da resistência periférica, redução da quantidade da massa 

cardíaca e muscular vascular lisa, como também de anomalias intrínsecas na 

função renal (FOLKOW, 1987). 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da PA. O indivíduo 

é considerado hipertenso quando, na ausência de terapia anti-hipertensiva, 

seus níveis pressóricos são mantidos de forma crônica em valores iguais ou 

superiores a 140mmHg para a pressão arterial sistólica e/ou 90mmHg para a 

pressão arterial diastólica (SOCIEDADE BRASIEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo um dos 

principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas 

de saúde pública. É também considerado o principal fator de risco para as 

complicações mais comuns como acidente vascular cerebral, infarto agudo do 

miocárdio, além da doença renal terminal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). Dados estatísticos mostram que, no Brasil, são cerca 

de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, atingindo 35% da 

população com idade acima de 40 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Assim, o objetivo principal do tratamento anti-hipertensivo é reduzir a 

morbimortalidade das doenças cardiovasculares associadas aos valores 
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elevados da pressão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). 

A maioria dos casos de hipertensão arterial não apresenta uma causa 

aparente facilmente identificável, sendo denominada hipertensão essencial. 

Esse tipo de hipertensão está associado a vários fatores de risco como 

predisposição genética, obesidade, consumo excessivo de álcool, ingestão 

elevada de sódio e sedentarismo (PAGE et al., 1999). Ademais, a hipertensão 

essencial é caracterizada por sua cronicidade e comprometimento direto ou 

indireto de órgãos nobres, como coração, rins e vasos, acarretando níveis 

elevados de morbidade. Como sua principal característica é a resistência 

vascular elevada, a hipertensão essencial pode ser controlada por 

medicamentos que promovam vasorrelaxamento e consequente diminuição 

dessa resistência (PAGE, 1987). 

Existem atualmente diversos medicamentos amplamente utilizados no 

tratamento da hipertensão.  Os anti-hipertensivos comercialmente disponíveis 

no Brasil estão divididos nas seguintes classes: diuréticos, agonistas alfa-2 

centrais, betabloqueadores, alfabloqueadores, vasodilatadores diretos, 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II, além do 

inibidor direto da renina (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2010). No entanto, algumas das substâncias desses grupos de drogas têm 

significativos efeitos colaterais, principalmente sobre o sistema nervoso central. 

Dentre elas, podemos citar: os diuréticos, que podem provocar hipocalemia e 

induzir arritmias ventriculares; o propranolol (bloqueador não-seletivo dos 

receptores beta-adrenérgicos), que pode provocar depressão do sistema 

nervoso central e alucinações (GREENBLATT e SHADER, 1972); o captopril 

(IECA) que, além da tosse seca, pode provocar alterações do paladar; a 

clonidina (agonista alfa-adrenérgico) que diminui a atividade motora do 

comportamento condicionado de fuga, possui propriedades antipsicóticas além 

de sedação acentuada; a nifedipina e diltiazem (antagonistas dos canais de 

cálcio), que além de tontura, também podem provocam sedação (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 
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Estes efeitos colaterais associados com os altos custos dos 

medicamentos são as principais causas da elevada taxa de abandono do 

tratamento, a qual, no Brasil, gira em torno de 30 a 40 % dos pacientes 

tratados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). Dessa forma, 

a descoberta de novas drogas mais seguras, mais eficazes e mais baratas para 

o tratamento da hipertensão, através de um estudo químico e farmacológico 

mais aprofundado das plantas medicinais, é mais do que justificável. 
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III. OBJETIVOS 

 

1. Geral 

 

Avaliar os efeitos do óleo essencial de Cymbopogon citratus (OECC) 

sobre a pressão arterial e frequência cardíaca em ratos normotensos. 

2. Específicos 

I) Caracterizar os efeitos da administração intravenosa (i.v.) aguda do 

OECC sobre a pressão arterial e frequência cardíaca em ratos 

normotensos não-anestesiados; 

II) Avaliar uma possível participação do óxido nítrico neste efeito; 

III) Avaliar uma possível participação dos receptores muscarínicos neste 

efeito; 

IV) Avaliar uma possível participação dos receptores nicotínicos neste 

efeito. 
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IV. METODOLOGIA 

Este estudo foi um projeto de iniciação cientifica do PIBIC/CNPq-UFS, 

nos quais os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de 

Farmacologia Cardiovascular (LAFAC), localizado no Departamento de 

Fisiologia (DFS) do Campus de São Cristóvão, juntamente com Flavia Viana 

Moreira, a qual realizou, simultaneamente, seu projeto de mestrado em 

Ciências da Saúde. 

 

1. Animais 

Foram utilizados ratos Wistar machos (Rattus norvegicus) (Figura 3), 

pesando entre 200 e 300g, provenientes do Biotério Central da UFS, e 

mantidos sob condições ambientais de temperatura e ciclo claro-escuro de 12 

horas (6 - 18 horas), tendo livre acesso à alimentação e água. Todos os 

procedimentos descritos neste relatório foram previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UFS (CEPA/UFS) sob o numero de 

protocolo 31/07. 

 

Figura 3: Ratos Wistar (Rattus norvegicus). 
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2. Obtenção do OECC 

 

As folhas de Cymbopogon citratus foram coletadas no horto do 

Departamento de Agronomia, lavadas e submetidas à extração por arraste a 

vapor por um período de 8 horas. O óleo essencial obtido foi seco com Na2SO4 

e estocado a 4o C. Quando necessário, o óleo foi diluído em uma mistura de 

solução salina e cremofor a 0,1% v/v para concentrações desejadas. 

 

3. Drogas 

Durante a realização dos experimentos, foram utilizadas as seguintes 

drogas: Tiopental sódico (CRISTÁLIA), heparina (ROCHE), sulfato de atropina 

(SIGMA), brometo de hexametônio (HEXA) e NG-nitro L-arginina metil éster (L-

NAME), ambos da Sigma. Quando necessário, as drogas foram diluídas em 

solução salina nas concentrações desejadas. 

 

4. Caracterização dos efeitos induzidos pela administração aguda i.v. 

do OECC sobre a pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) em 

ratos normotensos não-anestesiados 

a) Preparação dos animais 

 

É bem relatado na literatura que a anestesia produz vários efeitos sobre 

o sistema cardiovascular, alterando os principais sistemas de regulação da PA, 

induzindo depressão das sinapses do sistema nervoso central e promovendo 

alterações das respostas autonômicas. Para minimizar a influência da 

anestesia e do estresse cirúrgico nos parâmetros cardiovasculares durante os 

testes farmacológicos, os animais foram mantidos sob anestesia somente 

durante o procedimento cirúrgico de implantação de cateteres descrito a seguir.  

Neste procedimento, ratos normotensos (200 - 300g) foram 

anestesiados com tiopental sódico (45 mg/kg, i.p.), e cateteres de polietileno 

(PE), um segmento de PE-10 (diâmetro interno e externo de 0,28 e 0,61 mm, 
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respectivamente), soldado a um segmento de PE-50 (diâmetro interno e 

externo de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), preenchidos com solução salina 

heparinizada (1:20 v/v), foram implantados, através de incisão inguinal, na 

aorta abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femoral esquerdas, 

respectivamente. Após a inserção e fixação, os cateteres foram tunelizados 

subcutaneamente e exteriorizados através de uma incisão na região cervical 

posterior do animal (scapulae). As incisões foram então suturadas e os animais 

foram colocados em caixas individuais, onde permanecerão por um período 

mínimo de 24h (recuperação pós-operatória). 

Após este período, a PA e FC foram medidas pela conexão do cateter 

arterial a um transdutor de pressão (Edwards Lifescience, Irvine, CA, EUA) pré-

calibrado acoplado a um amplificador (Modelo BD-01, BioData, João Pessoa, 

PB, Brasil) e conectado a um microcomputador equipado com placa conversora 

analógico-digital (BioData, João Pessoa, PB, Brasil) e com programa Biomed 

(BioData, João Pessoa, PB, Brasil) (figura 4). A frequência escolhida para 

amostragem dos dados foi de 200 Hz. Para cada ciclo cardíaco, o computador 

calculou pressão arterial sistólica, diastólica e média, e o intervalo de pulso 

(referido como frequência cardíaca). O cateter venoso foi implantado para a 

administração das drogas. 

 

 
 

Figura 4: Sistema de aquisição de dados de PAM e FC em ratos 
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b) Protocolos experimentais 

Para obtenção de uma curva dose-resposta controle, os animais foram 

mantidos em aclimatação por um período de no mínimo 30 min., para 

estabilização dos parâmetros cardiovasculares, e em seguida foi administrado 

nitroprussiato de sódio (10 g/kg, i.v.) para verificar a eficácia da implantação 

do cateter venoso. Após 15 min., doses randomizadas do OECC foram 

administradas pela via intravenosa in bolus com intervalos de tempo suficiente 

para que os parâmetros cardiovasculares retornem aos seus valores da linha 

de base. Os valores de PA e FC foram computados antes (valores da linha de 

base) e imediatamente após a administração do OECC, e suas variações foram 

expressas em percentagem para cada dose, calculadas através do seguinte 

modelo de fórmula: 

 

Resposta (%) = (PA final – PA inicial) x 100 

    PA inicial 

 Procurando buscar elucidar o mecanismo de ação implicado no efeito do 

OECC, esta mesma curva foi obtida em animais previamente tratados por 30 

min com atropina (2 mg/kg, i.v.), um antagonista muscarínico não-seletivo 

(MITCHELSON, 1984); L-NAME, um bloqueador da NOS (MONCADA et al., 

1991); e hexametônio (HEXA), um antagonista dos receptores nicotínicos 

(bloqueador ganglionar). Estas curvas foram comparadas com a curva controle. 

 

4.5. Análise Estatística 

Os valores foram expressos como a média + erro padrão da média 

(e.p.m.). Os testes t de Student para amostras não-pareadas foi utilizado para 

avaliar a significância das diferenças entre as médias. Em todos estes 

procedimentos foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism versão 

3.02. 
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V. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Já é bem descrito na literatura que a anestesia produz vários efeitos 

sobre o sistema cardiovascular, alterando os principais sistemas de regulação 

da PA (FLUCKINGER et al., 1985; DORWARD et al., 1985), induzindo 

depressão das sinapses do sistema nervoso central e promovendo alterações 

das respostas autonômicas (KORNER et al., 1968; WHITE e MCRITCHIE, 

1973; ZIMPFER et al., 1982). Para minimizar a influência da anestesia e do 

estresse cirúrgico nos parâmetros cardiovasculares (SMITH e HUTCHINS, 

1980; FLUCKINGER et al., 1985), foram utilizados animais não-anestesiados 

em todos os protocolos experimentais. 

Os valores da linha de base de PAM e FC nos animais controle, antes 

da administração do OECC, estão mostrados na tabela 1. Estes valores estão 

de acordo com aqueles previamente mostrados em outros trabalhos (LAHLOU 

et al., 2002; SILVEIRA et al., 2003; CUNHA et al., 2004; DIAS et al., 2004).  

 

 

 

Tabela 1. Valores da linha de base da PAM e FC em ratos normotensos não-

anestesiados antes (Controle) e após administração aguda de atropina (2 

mg/kg), L-NAME (20mg/kg) e HEXA (20mg/kg). Os valores estão expressos 

como media  e.p.m. de 6 experimentos. *** p < 0,001 versus Controle. 

 

 

 

 Controle Após atropina Após L-NAME Após HEXA  

PAM (mmHg) 115  5 117  6 146  25 106  9  

FC (bpm) 333  5 432  27 *** 336  45 421  37 ***  
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Nestes animais, a administração aguda do OECC (1; 5; 10 e 20 mg/kg, 

i.v.) induziu uma resposta transiente caracterizada por hipotensão associada à 

bradicardia, como mostrado na figura 5.  

Como é relatada na literatura, uma reposta hipotensora pode ser 

causada, entre outros fatores, por uma intensa vasodilatação causada por 

estimulação de receptores muscarínicos endoteliais, apesar da ausência 

aparente de inervação colinérgica na maioria dos vasos sanguíneos 

(BRUNNING et al., 1994). Tal estimulação pode estar associada, ou não, a 

uma diminuição do débito cardíaco em função de uma intensa bradicardia, 

devido a uma estimulação de receptores muscarínicos cardíacos. A 

estimulação de receptores muscarínicos do endotélio induz um aumento na 

concentração intracelular de Ca2+ nas células endoteliais, promovendo a 

formação e liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio (FRDEs) 

(FURCHGOTT e ZAWADZKI, 1980), principalmente o NO (MONCADA et al., 

1991) e a prostaciclina (PGI2). Já a estimulação de receptores muscarínicos 

cardíacos induz uma retardo na condução elétrica cardíaca e consequente 

bradicardia. Dessa maneira, foram feitos experimentos em que os animais 

foram tratados com atropina (2 mg/kg, i.v.), um antagonista muscarínico. 

Nos animais estudados, a administração de atropina produziu um 

significante e sustentado aumento nos valores da linha de base de FC, mas 

não alterou a PAM (Tabela 1).  
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Figura 5: Efeito hipotensor e bradicárdico induzido pela administração aguda 

de doses randomizadas do OECC (1; 5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) em ratos 

normotensos não-anestesiados. Os valores estão expressos como média  

e.p.m. de 6 experimentos. 

 
 

Como mostra a Figura 6, a resposta hipotensora induzida por doses 

crescentes do OECC foi alterada pela atropina apenas na dose de 20 mg/kg 

enquanto que a bradicardia foi abolida em todas as doses. Este resultado 

sugere que os receptores muscarínicos parecem estar envolvidos na 

expressão da resposta hipotensora na dose de 20mg/kg e na resposta 

bradicárdica em todas as doses. 
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Figura 6: Influência da atropina (2 mg/kg; i.v., 15 min) sobre a resposta 

hipotensora e bradicárdica induzida pela administração aguda de doses 

randomizadas do OECC (1; 5; 10 e 20 mg/kg, i.v.) em ratos normotensos 

não-anestesiados. Os valores estão expressos como média  e.p.m. de 6 

experimentos. * p < 0,05; ** p < 0,01 versus Controle. 
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Com o objetivo de avaliar se a ativação dos receptores muscarínicos 

cardíacos poderia ser por uma via indireta, ou seja, através da ativação de 

receptores nicotínicos e consequentemente liberação de acetilcolina no nodo 

sinusal, foram feitos experimentos em que animais foram pré-tratados com 

HEXA, um antagonista desses receptores. Nesta condição, o efeito do OECC 

foi significantemente atenuado apenas na dose de 5 mg/kg (Figura 7). Isto 

sugere que, ao menos em parte, o OECC parece estar agindo de maneira 

indireta. 

 

Figura 7: Efeito do OECC sobre a PAM e FC em ratos normotensos não-

anestesiados antes e após o pré-tratamento com HEXA. Os valores 

representam a média ± EPM de 6 experimentos. *** p < 0,001 vs Controle. 
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A fim de avaliar a participação do NO na resposta hipotensora do OECC, 

foram feitos experimentos com L-NAME, um bloqueador da sintase do NO. 

Após o pré-tratamento com este bloqueador, nenhuma alteração nas respostas 

hipotensora e bradicárdica foi observada (Figura 8). 

 

Figura 8: Efeito do OECC sobre a PAM e FC em ratos normotensos não-

anestesiados antes e após o pré-tratamento com L-NAME. Os valores 

representam a média ± EPM de 6 experimentos. 
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VI. CONCLUSÕES 

Estes resultados demonstram que, em ratos normotensos não-

anestesiados, o OECC apresenta efeitos hipotensor e bradicárdicos 

transientes. O efeito hipotensor pode estar associado com a diminuição da 

resistência vascular periférica, independe da participação do NO, enquanto que 

a bradicardia parece depender em parte da ativação, tanto direta como 

indiretamente, de receptores muscarínicos cardíacos. 

Portanto, estes dados reforçam a indicação popular desta planta 

medicinal, utilizada para reduzir a pressão arterial. No entanto, estudos 

posteriores devem ser realizados para verificar a possível participação de 

outros mecanismos de ação envolvidos. 



41 
 

 

VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABEGAZ, B.; YOHANNES, P.G. Constituents of essential oil of Ethiopian 
Cymbopogon citratus Stapf. Journal of Natural Products, v.46, n.3, p.424-
426, 1983.  

 

ADENEYE, A. A.; AGBAJE, E. O. Hypoglicemic and hypolipidemic effects of 
fresh leaf extract of Cymbopogon citratus Stapf. In rats. Journal 
Ethnopharmacology, v. 112, p. 440-444, 2007. 

 

ALMEIDA, S. P.; PROENÇA, C. E. B.; SANO, S. M.; RIBEIRO, J. F. Cerrado: 
espécies vegetais úteis. Embrapa Cerrados-Brasília, 1998, 464p.   
 
ALVES, H.M. A diversidade química das plantas como fonte de 
fitofármacos. Química Nova na Escola, n.3, p.1-6, 2001. 
 

ARAÚJO, J. M. A. Química de alimentos: teoria e prática. Editora UFV, 2ª 
Edição, 1999, p.127. 

 

BALBOA, J. G.; LIM, C. Y. S. Effect of some medicinal plants on skin tumor 
promotion. Phillipine Journal of Science, v.124, n.2, p. 203-207, 1995. 

 

BERTOLINO, M.L.A. Questão ambiental: florestas e biodiversidade. In: 
Anais I Seminário de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Paraíba do 
Sul: o Eucalipto e o Ciclo Hidrológico. Taubaté, Brasil. IPABHi. p.245-252, 2007. 

 

BLANCO, M. M.; COSTA, C. A.; FREIRE, A. O.; SANTOS, J. G.; COSTA, M. 
Neurobehavioral effect of essential oil of Cymbopogon citratus in mice. 
Phytomedicine, 2007. 

 
BRASIL. Primeiro relatório nacional para a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica: Brasil, MMA, Brasília, 1998. 

 

BRUNNING, T. A.; HENDRICKS, M. G. C.; CHANG, P. C.; KUYPERS, E. A. P.; 
VAN ZWIETEN, P. A. In vivo characterization of vasodilating muscarinic 
receptors in humans. Cir. Res., 74: 912-919, 1994. 

 

CALIXTO, J.B. Twenty-five years of research on medicinal plants in Latin 
America: a personal view. Journal of Ethnopharmacology. v.100, n.2, p.131-



42 
 

 

134, 2005. 

 

CARBAJAL, D.; CASACO, A.; ARRUZABABALA, L.; GONZALES, R. 
Pharmacologycal study of Cymbopogon citratus leaves. Journal 
Ethnopharmacology, v. 25, p. 103-107, 1989.  

 

CARDOSO, M. G.; GAVILANES, M. L.; MARQUES, M. C. S.; SHAN, A. Y. K. 
V.; SANTOS, B. R.; OLIVEIRA, A. C. B.; BERTOLUCCI, S. K. V.; PINTO, A. P. 
S. Óleos Essenciais. Boletim Técnico – Extensão. 8(58): 1-42, 2000. 

 

CARRICONDE, C.; MORES,D.; VON FRITSCHEN, M.; CARDOZO JUNIOR., 
E.L. Plantas medicinais e alimentícias. Olinda: Centro Nordestino de 
Medicina Popular; Universidade Federal de Pernambuco, v.1, p.45-47, 1996. 

 

CARVALHO, C.M.; COSTA, C.P.M.; SOUSA, J.S.; SILVA, R.H.D.; CYNTIA, 
L.O.; PAIXÃO, F.J.R. Rendimento da produção de óleo essencial de capim-
santo submetido a diferentes tipos de adubação. Revista de Biologia e 
Ciências da Terra, v.5, n.2, p.100-105, 2005. 

 

CHENG, TSUNG O. The History of Aspirin. Texas Heart Institute Journal. 
v.34, n.3, p.392–393, 2007. 

 

CLARK, S. G.; FUCHS, L. C. Role of nitric oxide and Ca++-dependent K+ 
channels in mediating heterogeneous microvascular responses to 
acetylcholine in different vascular beds, J. Pharmacol. Exper. Ther. 282(3): 
1473–1479, 1997. 

 

COLEMAN, T. G.; MANNING, R. D. JR.; NORMAN, R. A. JR.; DECHEE, J. The 
role of the kidney in spontaneuous hypertention. Am. Heart J., 89: 94-98, 
1975. 

 

COSTA, L.C.B.; CORRÊA, R.M.; CARDOSO, J.C.W.; PINTO, J.E.B.P.; 
BERTOLUCCI, S.K.V.; FERRI, P.H. Secagem e fragmentação da matéria 
seca no rendimento e composição do óleo essencial de capim-limão. 
Horticultura Brasileira, v.23, n.4, p.956-959, 2005. 

 

COSTA, M.A.C.; JESUS, J.G.; FARIAS, J.G.; NOGUEIRA, J.C.M.; OLIVEIRA, 
A.L.R.; FERRI, P.H. Variação estacional do óleo essencial em arnica 
(Lychnofora ericoides Mart.). Revista de Biologia Neotropical. v.5, n.1, p.53-
65, 2008. 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1995051


43 
 

 

 

CRAVEIRO, A. A.; ALENCAR, R. M.; MACHADO, M. I. L. Sucedâneos 
nacionais de bisabolol, citral, timol e  carvacrol. Cienc. Cult., São Paulo, v. 
40, n. 7, suplemento, p. 604, 1988. 

 

CROTEAU, R.; KUTCHAN, T.M.; LEWIS, N.G. Natural Products (Secondary 
Metabolites). In: Buchanan B., Gruissem W., Jones R. (Eds.) Biochemistry & 
Molecular Biology of Plants. p.1250-1318, 2000. 

 

CUNHA, R. M.; FARIAS, S. R. Q.; DUARTE, J. C.; SANTOS, M. R. V.; 
RIBEIRO, E. A. N.; MEDEIROS, I. A. Cardiovascular effects induced in rats 
by the essential oil of Ocotea duckei Vattimo (LAURACEAE), Biol. Geral e 
Exp., 5(1): 12-18, 2004. 

 

De LA CRUZ, M.G.F. O uso de óleos essenciais na terapêutica. . 22p. In: I 
Seminário Matogrossense de Etnobiologia e Etnoecologia e o II Seminário 
Centro-Oeste de Plantas Medicinais, Cuiabá, MT. 1997a. 
 
De LA CRUZ, M.G.F. Plantas medicinais utilizadas por raizeiros: uma 
abordagem etnobotânica no contexto da saúde e doença. (Dissertação de 
Mestrado), ISC/UFMT, Mato Grosso, MT, Brasil, 1997b. 
  
DEWICK, P. M. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach.  3. 
ed., Publisher: Wiley, 2009. 550p. 
 
D’MELLO, J. P. F.; DUFFUS, C. M.; DUFFUS. J. H. Toxic substances in crop 
plants. Royal Society of Chemistry, Cambridge, p.323, 1991. 
 

DI STASI, L. C. Plantas Medicinais: Arte e Ciência. Um guia de estudo 
interdisciplinar. Ed. Univ. Estadual Paulista, São Paulo, 230 p., 1996.  

 

DIAS, K. L. ; DIAS, S. C. ; BARBOSA-FILHO, J. M.; ALMEIDA, R. N., 
CORREIA, N. A. ; MEDEIROS, I. A. Cardiovascular effects induced by 
reticuline in normotensive rats. Planta Med. 70(4):328-33, 2004. 

 

DORWARD, P. K.; RIEDEL, W.; BURKE, S. L.; GIPPS, J.; KORNER, P. I. The 
renal sympathetic baroreflex in the rabbit. Arterial and cardiac 
baroreceptor influences, resetting, and effects of anesthesia. Circ. Res., 
57: 618 – 633, 1985. 



44 
 

 

 

DUKE, J.A. The green pharmacy. Emmaus: Rodale Press, 1997. 204p 

. 

EL FATTAH M. A.; WIERNIK P.H. ;SASLOFF J.; RUNOWICZ C.D.; 
GOLDBERG G.L. Phase II study and long-term follow-up of patients 
treated with taxol for advanced ovarian adenocarcinoma. J. Clin. Oncol., 
v.10, n.11, p. 1748-1753, nov. 1992.  

 

EVANS, W. C. Trease and Evans Pharmacognosy. 495p. 14. Ed. London: 
WB Saunders, 1996.  

 

ELIZABETSKY, E. New directions in ethnopharmacology. J. Etnobiol., 6: 
121, 1986. 

 

FALCÃO, D.Q.; MENEZES, F.S. Revisão etnofarmacológica, química e 
farmacológica do gênero Hyptis. Revista Brasileira de Farmácia. v.84, n.3, 
p.69-74, 2003. 

 

FERESIN, G. E.; TAPIA, A.; LÓPEZ, S.N.; ZACCHINO, A.S. Antimicrobial 
activity of plants used in tradicional medicine of San Juan province, 
Argentine. Journal of Ethnopharmacology. v.78, p.103-107, 2001. 
 

FIORI, A. C. G.; SCHWAN-ESTRADA, K. R. F.; STANGARLIN, J. R.; VIDA, J. 
B.; SCAPIM, C. A.; CRUZ, M. E. S.; PASCHOLATI, S. F. Antifungal activity of 
leaf extracts and essential oils of some medicinal plants against 
Didymella bryoniae. Berlin, v. 148, p. 105-109, 1985. 

 

FLUCKINGER, J. P.; SONNAY, M.; BOILLAT, N.; ATKINSON, J. Attenuation 
of the baroreceptor reflex by general anesthetic agent in the normotensive 
rat. Eur. J. Pharmacol., 109: 105 – 109, 1985. 

 

FOLKOW, B. Relationship between vessel design and hemodynamics 
along the precapillry resistence compartement in normo- and 
hypertension. Blood Vessels, 16: 277-280, 1979. 

 



45 
 

 

FOLKOW, B. Structure and function of the arteries in hypertension. Am. 
Heart J., 114: 938-948, 1987. 

 

FURCHGOTT, R. F.; ZAWADZKI, J. V. The obligatory role of endothelial 
cells in the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature, 
288: 373 - 376, 1980. 

 

GAZOLA, R. MACHADO, D.; RUGGIERO, C.; SINGI, G.; MACEDO, M. Lippia 
alba, Melissa officinalis and Cymbopogon citratus: effects of the aqueous 
extracts on the isolated hearts of rats. Pharmacol. Res., v. 50, n. 5, p 477-
480, 2004. 

 

GERSHENZON, J.; DUDAREVA, N. The function of terpene natural 
products in the natural world. Nature Chemical Biology. v.3, p.408-414, 2007. 

 

GILBERT, B.; TEIXEIRA, D. F.; CARVALHO, E. S.; DE PAULA, A. E.; 
PEREIRA, J. F.; FERREIRA, J. L. Activities of the Pharmaceutical 
Technology Institute of Oswaldo Cruz Foundation with medicinal, 
insecticidal and insect repellent plants. Anais da Academia Brasileira de 
Ciências, v. 71, n. 2, p. 265-271, 1999. 

 

GREENBLATT, D. J.; SHADER, R. I. On the psychopharmacology of beta-
adrenergic blockade. Curr. Ther. Res., 14 : 615-625, 1972. 

 

GUYTON, A.C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. Ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

HAGINIWA, J.; HARADA, M.; MORISHITA, I. Pharmacological studies on 
crude drugs. VII. Properties of essential oil components of aromatics and their 
pharmacological effect on mouse intestine, Yakugaku Zasshi, 83: 624-628, 
1963.  

 

HARBORNE, J.B. Introduction to Ecological Biochemistry. 316p. 4. ed., 
Academic Press, London, 1993. 

 

HIERRO, I.; VALERO, A.; PEREZ, P.; GONZALEZ, P.; CABO, M. M.; 
MONTILLA, M. P.; NAVARRO,  M. C. Action of different monoterpenic 



46 
 

 

compounds against Anisakis simplex s.1. L3 larvae, Phytomedicine. 11: 77-
82, 2004.  

 

JOSÉ, L. G. F. Tópicos Especiais em Tecnologia de Produtos Naturais. 
p.129. Série Poema, 1998. 

 

KENNEDY, D. O.; LITTLE, W.; HASKELL, C. F.; SCHOLEY, A. B. Anxiolytic 
effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis 
during laboratory induced stress. Phytotherapy Research. v.20, n.2, p.96-
102, 2006. 

 

KORNER, P. I.; LANGSFORD, G.; STARR, D.; UTHER, J. B.; WARD, W.; 
WHITE, S. W. The effects of chloralose-urethane and sodium 
pentobarbitone anesthesia on the local and autonomic components of the 
circulatory response to arterial hypoxia. J. Physiol. (Lond), 199: 283 – 302, 
1968. 

 

KUBO, I.; MUROI, H.; Kubo, A. Antibacterial activity of long-chain alcohols 
against Streptococcus mutans. J. Agric. Food Chem. 41: 2447-2450, 1993. 

 

LAHLOU, S.; FIGUEIREDO, A. F.; MAGALHAES, P. J.; LEAL-CARDOSO, J. H. 
Cardiovascular effects of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in many 
plant essential oils, in normotensive rats. Can J Physiol Pharmacol. 
80(12):1125-1131, 2002. 

 

LAPA, F.R. Avaliação da atividade antinociceptiva antiinflamatória e 
protetora gástrica do extrato hidroalcoólico bruto da Polygala paniculata 
L. (Dissertação de Mestrado). Departamento de Farmacologia e Ciências 
Fisiológicas. Universidade Federal do Paraná. Paraná, 2006.  

 

LEAL, T. C. A. B. Produção do óleo essencial de capim cidreira 
(Cympogon citratus (DC) Stapf) em função de fatores endógenos e 
exógenos. 1998. 64f. Dissertação (Doutorado em Produção Vegetal) – 
Universidade Estadual do Norte Fluminense, Rio de Janeiro, Campo dos 
Goytacazes, 1998. 

 

LEAL-CARDOSO, J. H.; FONTELES, M. C. Pharmacological effects of 
essential oil of plants of the Northeast o Brazil. An. Acad. Bras. Ci. 71(2): 
207-213, 1999. 

 

LEITE, T. C.; SEABRA, M. L.; CARLIL, H. M.; CARLINI, E. A. Pharmacology 



47 
 

 

of lemongrass (Cymbopogon citratus Stapf.) III. Assessment of eventual, 
toxic, hypnotic and anxiolytic effects on humans. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 17, n. 1, p. 75-83, 1986. 

 

LEWINSOHN, T. M.; PRADO, P. I. Quantas espécies há no Brasil? 
Megadiversidade.  v.1, n.1, p.36-42, 2005. 

 

LIRA, A.F. Toxicidade aguda e atividade antinociceptiva do extrato aquoso 
e óleo essencial da Hyptis pectinata (L.) Poit (Sambacaita), em modelo 
murino de artrite induzida por cristais de urato de sódio. (Mestrado em 
Ciências da Saúde). Universidade Federal de Sergipe, 2006. 

 

LORENZETTI, B. B.; SOUZA, G. E. P.; SARTI, S. J.; SANTOS FILHO, D., 
FERREIRA, S. H. Myrcene mimics the peripheral activity of lemongrass 
tea. J. Ethnopharmacol., v. 34, p. 43-48, 1991. 

 

MAGALHÃES, P. J. C. Estudo farmacológico do óleo essencial de Croton 
nepetaefolius Baill. sobre o músculo liso traqueal e vascular e sobre as 
propriedades eletrofisiológicas de neurônios fásicos de gânglio celíaco. 
(Tese de Doutorado) Farmacologia, UFC, 2002.  
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de atenção básica: hipertensão arterial 
sistêmica – protocolo. Brasília, 2006. 

 

MARTINS, F. T.; POLO, M.; DOS SANTOS, M. H.; BARBOSA, L. C. A. 
Variação química do óleo essencial de Hyptis suaveolens (L.) Poit., sob 
condições de cultivo. Química Nova. v.29, p.1203-1209, 2006. 

 

MENGUE, S.S; MENTZ, L.A.; SHENKEL, E.P. Uso de plantas medicinais na 
gravidez. Revista Brasileira de Farmacognosia. v.11, p.21-35, 2001. 

 

MITCHELSON, F. Heterogeneity in muscarinic receptors: evidence from 
pharmacological studies with antagonists. Trends Pharmacol. Sci. (suppl.), 
5: 12 – 16, 1984. 

 

MONCADA, S.; Palmer, R. M. J.; Higgs, E. A. Nitric Oxide: Physiology, 
pathophysiology and pharmacology. Pharmacol. Rev., 43: 109 – 142, 1991. 

 

MOREIRA, F. V. Efeitos cardiovasculares do óleo essencial de 
Cymbopogon citratus (poaceae) em ratos. 65f. (Dissertação de Mestrado), 
UFS, Aracaju, SE, Brasil, 2009.  



48 
 

 

 

NASCIMENTO, J.E.; LACERDA, E.U.; DO NASCIMENTO, V.T.; DE MELO, 
J.G.; DE SALVES, B.; DE SILVA, L.G.; RAMOS, M.A.; DE LIMA, C.S.; DE 
ALBUQUERQUE, U.P.; AMORIM, E.I.C. Produtos a base de Plantas 
Medicinais comercializados em Pernambuco - Nordeste do Brasil. Acta 
Farmaceutica Bonaerense. v.24, n.1, p.113-122, 2005. 

 

OIGMAN, W. Bases hemodinâmicas da hipertensão arterial. Arq. Bras. 
Cardiol., 49: 303-8, 1987. 
 
OLIVEIRA, F.Q.; GONÇALVES, L.A. Conhecimento sobre plantas 
medicinais e fitoterápicos e potencial de toxicidade por usuários de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Revista Eletrônica de Farmácia. v.3, n.2, p.6-41, 
2006. 
 

PAGE, C. P.; CYRTIS, M. J. C.; SUTTIER, M. C.; WALKER, M. J. A.; 
HOFFAMANN, B. B. As drogas e o sistema cardiovascular. Farmacologia 
Integrada. 1ª ed. Editora Manole, São Paulo, 153-193, 1999. 

 

PINTO, A.C.; SILVA, D.H.S.; BOLZANI, V.S.; LOPES, P.N.; EPIFANIO, R.A. 
Produtos naturais: atualidade, desafios e perspectivas. Química Nova. 
v.25, suppl.1, p. 45-61. 2002. 

 

QUINTANS-JÚNIOR, L.J.; ALMEIDA, R.N.; FALCÃO, A.C.G.M.; AGRA, M.F.; 
SOUSA, M.F.V.; BARBOSA-FILHO, J.M. Avaliação da Atividade 
Anticonvulsivante de Plantas do Nordeste Brasileiro. Acta Farmaceutica 
Bonaerense. v.21, p.179-184, 2002. 

 

RAO, V. S. N.; MENEZES, A. M. S.; VIANA, G. S. B. Effect of myrcene on 
nociception of mice. J. Pharmacol., London, v.42, p. 877-878, 1990.  

 

REES, D. D.; PALMER, R. M. J.; SCHULTZ, R. ; HODSON, H. F.; MONCADA 
S. Characterization of three inhibitors of endothelial nitric oxid synthase 
in vitro and in vivo. Brit. J. Pharm, 101: 746-752, 1990. 

 
ROBBERS, J.E.; SPEEDIE, M.K.; TYLER, V.E. Farmacognosia e 
Farmacobiotecnologia. São Paulo: Editorial Premier, 1997, 372p. 
 
SALATI, E.; SANTOS, A. A.; KLABIN, I. Temas ambientais relevantes. 
Estudos avançados.  v.20, p.107-127, 2006. 



49 
 

 

SANT’ANA, P.J.P. É Possível a Bioprospecção no Brasil? (Tese de 
Doutorado), COOPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2002. 
 
SANTOS, A.S.; ANDRADE, E.H.A.; ZOGHBI, M.G.B.; LUZ, A.I.R.; MAIA, J.G.S. 
Sesquiterpenes on Amazonian Piper Species. Acta Amazônica. v.28, n.2, 
p.127-130, 1998. 
 

SCHULZ, R.; TRIGGLE, C. R. Role of NO in vascular smooth muscle and 
cardiac muscle function. Trends Pharmacol. Sci., 15: 255-259, 1994. 

 

SILVA, N. A.; OLIVEIRA, F. F.; COSTA, L. C. B.; BIZZO, H. R.; OLIVEIRA, R. A. 
Caracterização química dos óleos essencial da erva cidreira (Lippia Alba 
(Mill) N.E.B.) cultivada em Ilhéus na Bahia. Revista Brasileira de Plantas 
Medicinais, v.8, p 52-55, 2006. 
 
SILVA, A.B.L.; DIAS, K.S.; MARQUES, M.S.; MENEZES, I.A.C.; SANTOS, T.C.; 
MELLO, I.C.M.; LISBOA, A.C.C.D.; CAVALCANTI, S.C.H.; MARÇAL, R.M.; 
ANTONIOLLI, A.R. Avaliação do efeito antinociceptivo e da toxicidade 
aguda do extrato aquoso da Hyptis fruticosa. Revista Brasileira de 
Farmacognosia. v.16, p.475-479, 2006. 
 

SILVEIRA, A. L.; GOMES, M. A. S.; SILVA FILHO, R. N.; SANTOS, M. R. V.; 
MEDEIROS, I. A.; BARBOSA-FILHO, J. M. Evaluation of the cardiovascular 
effects of vasicine, an alkaloid isolated from the leaves of Sida cordifolia 
L. (MALVACEAE). Rev. Bras. Farmacognosia. 13 (supl 2): 37-39, 2003. 

 
SIMÕES, C.M.O.; SPITZER, V. Óleos voláteis. In: SIMÕES, C.M.O.; 
SCHENKEL, E.P.; GOSMANN, G.; MELLO, J.C.P. de; MENTZ, L.A.; 
PETROVICK, P.R. (orgs.). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 
5º.ed. Porto Alegre/Florianópolis: Editora da UFRGS/Editora da UFSC, 467-
495p. 2004. 

SMITH, T. L.; HUTCHINS P. M. Anesthetic effects on hemodynamics of 
spontaneously hypertensive and Wistar-Kyoto rats. Am. J. Physiol., 238: H539 
- H544, 1980. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. VI Diretrizes Brasileiras de 
Hipertensão Arterial, Rev. Bras. Hipertensão, 2010. 

 

SOUSA, D. P.; GONCALVES, J. C.; QUINTANS-JUNIOR, L.; CRUZ, J. S.; 
ARAUJO, D. A.; DE ALMEIDA, R. N. Study of anticonvulsant effect of 
citronellol, a monoterpene alcohol, in rodents. Neurosci Lett. 401(3): 231 - 
235, 2006. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22de+Sousa+DP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Goncalves+JC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Quintans%2DJunior+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Cruz+JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Araujo+DA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22de+Almeida+RN%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Neurosci%20Lett.');


50 
 

 

SOUZA-FORMIGONI, M. L. O.; LODDER, H. M.; GIANOTTI-FILHO, O.; 
FERREIRA, T. Pharmacology of lemongrass (Cymbopogon citratus Stapf) 
II. Effects of daily two month administration in male and female rats and in 
offspring exposed “in utero”. Journal of Ethnopharmacology, v. 17, n. 1, p. 
65-74, 1986. 

SOUZA, M.P.; MATOS, M.E.O.; MATOS, F.J.A.; MACHADO, M.I.L.; 
CRAVEIRO, A. Constituintes químicos ativos de plantas medicinais 
brasileiras. p. 207-213. Fortaleza: UFC/Lab. Produtos Naturais, 1991. 

STICKEL, F.; SEITZ, H.K. The efficacy and safety of comfrey. Public Health 
Nutrition. v.3, n.4, p.501-8, 2000. 

 

TAKESHITA, A.; MARK A. L. Decreased venous distensibility in boderline 
hypertension. Hypertension. 1: 202-206, 1979. 

 

VALOIS, A.C.C. Biodiversidade, Biotecnologia e Propriedade Intelectual 
(Um Depoimento). Cadernos de Ciência & Tecnologia. v.15, n. especial, p.21-
31, 1998. 

 

VEIGA JR, V.F.; MACIEL, M.A.M.; PINTO, A.C. Plantas medicinais: cura 
segura? Química Nova. v.28, p.519-528, 2005 

 

VIOLLON, C.; CHAUMONT, J. Antifungal properties of essential oils and 
their main components upon Cryptococcus neoformans. Mycopathologia. 
128: 151-153, 1994.  

 

VITTI, A. M.S.; BRITO, J.O.  Óleo essencial de Eucalipto. Piracicaba: ESALQ, 
(documentos florestais nº 17), 2003. 26p 

 

WALTER, P.F. Estudo pré-clínico e clínico das açöes antiinflamatória e 
analgésica do Eupatorium laevigatum, em abordagem fitoterápica, no 
tratamento da estomatite ulcerada simples, a partir da medicina 
tradicional do Cerrado Brasileiro. (Tese de Doutorado) Universidade de 
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde. 2000. 153f. 

 

WHITE, S. W.; MCRITCHIE, R. J. Nasopharyngeal reflexes: Integrative 
analysis of evoked respiratory and cardiovascular effects. Aust. J. Exp. 
Biol. Med. Sci., 51: 17 – 31, 1973. 

 

ZIMPFER, M.; MANDERS, W. T.; Barger, A. C.; Vatner, S. F. Pentobarbital 
alters compensatory neural and humoral mechanisms in response to 
hemorrage. Am. J. Physiol., 243: H713 - H721, 1982. 


