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RESUMO 

Previamente demonstrou-se que o óleo essencial de Ocimum micranthum (OEOM) e 

seu constituinte majoritário, cinamato de metila (CM), têm ações miorrelaxante e 

antinflamatória em tecidos traqueais de ratos, e efeito antinociceptivo em camundongos. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial antiespasmódico e anti-inflamatório do 

CM no trato gastrintestinal de ratos submetidos a modelo de colite induzida por ácido 

acético. OEOM inibiu contrações induzidas por carbamilcolina (CCh; 1 µM) e KCl (60 

mM) em tiras de fundo de estômago com CI50 de 91,9 µg/mL e 46,8 µg/mL, 

respectivamente, e reduziu significativamente o tônus basal e amplitudes de contrações 

espontâneas de duodeno. CM, em conformações isoméricas (Z)- ou (E)-, também inibiu 

essas respostas induzidas por CCh e KCl em fundo, antro, duodeno e cólon, sem 

diferenças nos efeitos dos isômeros em cada segmento. CM começa a inibir as 

contrações induzidas por CCh em concentração mais baixa que KCl, contudo com 

potência menor se comparado aos efeitos da atropina. (E)-CM inibe contrações 

dependentes dos estoques intracelulares de cálcio, e seu efeito inibitório parece não 

depender da ação da óxido nítrico sintase ou da abertura de canais de potássio. 

Analisadas em microscópio confocal, células de cólon dissociadas a fresco tiveram nível 

citossólico de cálcio reduzido para 60% do basal após exposição a (E)-CM (600µM). 

Avaliando a pressão intragástrica in vivo, uma dose de (E)-CM 50 mg/kg não afeta 

amplitude das contrações gástricas, mas se repetida após 30 minutos, as diminui por até 

10 minutos. A indução de colite foi através de instilação de ácido acético a 5% via retal. 

O grupo sham recebeu instilação apenas de salina, e os grupos tratados, além da 

instilação de ácido receberam (E)-CM 50 mg/kg/dia ou prednisolona 1 mg/kg/dia 

durante três dias. A instilação com ácido acético induziu colite confirmada por alteração 

macroscópica, leucocitose, aumento de interleucina-1β tecidual e déficit funcional de 

resposta dependente de canais para cálcio operados por voltagem. Esses parâmetros 

foram revertidos pelos tratamentos com (E)-CM e prednisolona. Portanto, OEOM e CM 

apresentam ação antiespasmódica em trato gastrintestinal de ratos in vitro. O efeito do 

CM passa pela redução dos níveis intracelulares basais de cálcio e independe da 

participação da enzima óxido nítrico sintase e de canais de potássio. CM possui ação 

anti-inflamatória de magnitude comparável à prednisolona. 

Palavras chave: Cinamato de metila. Trato gastrintestinal. Miorrelaxante. Colite. 



ABSTRACT 

It was previously shown that the essential oil of Ocimum micranthum (EOOM), and its 

major constituent, methyl cinnamate (MC), have myorelaxant action on tracheal smooth 

muscle, airway anti-inflammatory and anti-nociceptive on rodents. The present work 

aimed to evaluate the antispasmodic and anti-inflammatory potential of MC on 

gastrointestinal tissues from rats subjected to acetic acid-induced colitis model. EOOM 

inhibited carbamylcholine- (CCh; 1 µM) and KCl-induced (60 mM) contractions in 

stomach fundus strips with IC50 of 91.9 µg/mL and 46.8 µg/mL, respectively. It 

significantly reduced the basal tonus as well as the spontaneous contractions in 

duodenum. The isomers (Z)- or (E)-MC also inhibited CCh and KCl contractions in 

fundus, antrum, duodenum and colon strips, without differences between the effects 

caused by the isomers in each segment. MC significantly inhibited CCh in lower 

concentration in comparison with KCl, but with decreased potency if compared to 

atropine. (E)-MC inhibited intracellular calcium stores-dependent contractions, and its 

effect seems not to involve the activity of the nitric oxide synthase or the opening of 

potassium channels. Analyzed by confocal microscopy, freshly dissociated colon cells 

showed reduced basal cytosolic calcium levels (60%) after (E)-MC (600 µM) exposure. 

In vivo, a first dose of (E)-MC (50 mg/kg) did not affect gastric contractions, but 

following a second dosage (50 mg/kg) administered a half an hour later, it reduced 

gastric contractions for 10 minutes. Colitis was induced by rectal instillation of acetic 

acid 5%. Sham group received only saline in instillation, while treated groups, beyond 

acid instillation, received (E)-CM 50 mg/kg/day p.o. or prednisolone 1 mg/kg/day p.o. 

during three days. Acetic acid instillation induced colitis that was macroscopically 

confirmed, leukocytosis, increased interleucin-1β and functional response loss due to 

voltage operated calcium channel disorder. These parameters were recovered by (E)-

MC or prednisolone. Therefore, EOOM and CM have in vitro antispasmodic effect on 

rat gastrointestinal tract. The effect of CM involves reduction of the intracellular levels 

of calcium being independent of the nitric oxide synthase and potassium channels. CM 

has anti-inflammatory action comparable to prednisolone in magnitude. 

Keywords: Methyl cinnamate. Gastrointestinal tract. Myorelaxant . Colitis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Trato gastrintestinal (TGI) 
O sistema digestório é constituído por órgãos ocos em sequência que se 

comunicam com o ambiente externo nas suas duas extremidades, e pelos órgãos anexos 

que têm importante função secretória. Os órgãos ocos propriamente ditos constituem o 

trato gastrintestinal, que é formado por cavidade oral, faringe, esôfago, estômago 

(cárdia, corpo, fundo, antro e piloro), intestino delgado (duodeno, jejuno e íleo) e o 

intestino grosso (ceco, cólon e reto). O processo diretamente dependente do trato 

gastrintestinal é a motilidade, que propicia acomodação, mistura, trituração e progressão 

céfalo-caudal de nutrientes, além da excreção de produtos não digeridos. (AIRES, 

2012). 

A parede do trato gastrintestinal tem uma estrutura histológica básica em toda 

sua extensão. Analisando-se no sentido da luz para a porção contraluminal temos a 

mucosa, que compreende o epitélio monoestratificado, a lâmina própria e muscular da 

mucosa; a submucosa; a muscular externa, formada por duas camadas de fibras 

musculares; plexos nervosos, distribuídos na submucosa e entre as duas camadas de 

fibras da muscular externa; e a serosa, também chamada de adventícia, constituída de 

tecido conjuntivo (AIRES, 2012). 

As duas camadas musculares situadas na muscular externa possuem eixos 

longitudinais em disposição ortogonal, uma mais interna conhecida como camada 

circular que, contraída, tende a diminuir o diâmetro luminal do segmento 

gastrintestinal. A outra é chamada de camada longitudinal que, tende a diminuir o 

comprimento do segmento gastrintestinal ao ser contraída. Essa diferenciação é de 

fundamental importância para as diversas funções motoras presentes no trato 

gastrintestinal como a diminuição do tamanho das partículas dos alimentos, a mistura 

com o conteúdo luminal rico em secreções digestivas e a propulsão do alimento no TGI, 

conhecida como peristaltismo (HEANUE, 2007). 

Caracteristicamente, o TGI possui atividade rítmica e espontânea, originada 

localmente pela presença de determinados tipos de células mesenquimais marca-passo 

conhecidas como células interticiais de Cajal. São células finas e alongadas, conectadas 

através de gap junctions formando um sistema que coordena a atividade muscular lisa 

responsável pelo peristaltismo. As células interticiais de Cajal geram pulsos de cálcio, 
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através de um oscilador citosólico, responsáveis pelas despolarizações de membrana 

periódicas conhecidas como ondas lentas (BERRIDGE, 2008). Uma vez geradas, essas 

ondas se propagam pelos feixes de músculo liso presentes na parede gastrintestinal e 

assim influenciam o comportamento motor daquela região por produção de atividades 

elétricas rítmicas que podem, ou não, ser traduzidas em atividade mecânica. O 

desenvolvimento de força será determinado pela geração de potencial de ação em ponta 

que, ao atingirem o potencial limiar, desencadeiam uma resposta do tipo tudo ou nada 

na célula muscular lisa. Quanto maior a oscilação do potencial das ondas lentas, maior a 

possibilidade de um potencial em ponta ocorrer. Ressalte-se que o potencial de ação no 

trato gastrintestinal é produzido pela grande entrada de íons cálcio junto a uma pequena 

quantidade de íons sódio através de canais não seletivos Na+-Ca2+ (SUZUKI, 2000; 

SANDERS, 2004; LAMMERS & SLACK, 2001). 

Embebido nesse ambiente anatômico, existe ainda a presença de um arcabouço 

neural denominado sistema nervoso entérico (SNE). Esse sistema é representado pela 

presença dos plexos mioentérico e submucoso entre as camadas musculares e entre 

músculo liso e camada submucosa, respectivamente, e por plexos aganglionares 

secundários e terciários. Essas células servem como locais de transmissão e regulação 

de informações entre o TGI e o sistema nervoso central, bem como atuam na 

comunicação intercelular envolvendo a geração de alças de reflexos com diferentes 

dimensões de abrangência. Além disso, são também, tanto as células musculares como 

as nervosas, responsivas a hormônios, neurotransmissores e autacóides liberados, 

produzidos ou levados até essas regiões. Alguns dos principais neurotransmissores e 

neuromoduladores do sistema gastrintestinal são listados abaixo (AIRES, 2012):  

excitátório: acetilcolina, de origem parassimpática, ou do próprio SNE, que promove 

contração da musculatura lisa e relaxamento de esfíncter pilórico;  

inibitório: norepinefrina, originada pelo sistema nervoso simpático, promove 

relaxamento da musculatura lisa; peptídeo intestinal vasoativo (VIP) e óxido nítrico 

(NO), liberados pelo SNE,  também promovem relaxamento da musculatura lisa. 
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1.2. Colite 
A regulação das funções do sistema digestório envolve fenômenos em diferentes 

níveis fisiológicos, desde locais a sistêmicos. O não funcionamento adequado dessa 

estrutura promove o surgimento de dismotilidades que podem ser clinicamente 

importantes como ocorre na colite, desordem inflamatória do trato intestinal que 

acomete o intestino grosso, predominantemente a camada mucosa do cólon. Esse 

quadro possui etiologia variada, podendo ser idiopática, ou estar relacionada ao uso de 

medicamentos, como anti-inflamatórios não-esteroidais (RIDDELL et al., 1992) ou 

quimioterápicos (GIBSON & KEEFE, 2006; HALM et al., 2010; CARRION et al., 

2010). Também se enquadram como causas de colite, especialmente em pacientes 

imunossuprimidos, infecções por protozoários do gênero Entamoeba, em que o 

equilíbrio parasito-hospedeiro é rompido e o patógeno invade a submucosa intestinal 

desenvolvendo o quadro de colite (EATON, 1983; NEVES, 2005). Infecções por 

Clostridium difficile também podem desenvolver colite por meio de toxinas bacterianas 

(TORPY et al., 2009). Em estudo com pacientes hospitalizados nos Estados Unidos 

demonstrou-se aumento de 109% do número de casos de colite induzida por 

Clostridium difficile entre os anos de 1983 e 2003 (RICCIARDI et al., 2007). Dentre as 

causas menos comuns, ainda pode-se incluir colite induzida por alergia alimentar, mais 

observada em crianças (JENKINS, 1984). Apesar de ser considerada mais frequente na 

Europa e Estados Unidos, essa patologia vem ganhando importância em países em 

desenvolvimento, incluindo o Brasil (APPLEYARD et al., 2004). 

Diversas alterações sugerem que o sistema imunológico desempenha um papel 

patogênico no desenvolvimento de doenças inflamatórias intestinais, como a colite 

ulcerativa ou a doença de Crohn (outra condição semelhante que pode acometer 

qualquer região gastrintestinal, mais comumente a ileocecal). Uma característica que 

indica ativação imunológica é o aumento na produção de citocinas IL-1 e IL-6 por 

macrófagos e níveis elevados dos receptores de IL-2 solúveis, liberados por linfócitos T 

ativados, tanto em tecidos quanto na circulação. A secreção local de IL-1 possui efeitos 

pró-inflamatórios, como coagulação e aumento de expressão endotelial de moléculas de 

adesão. (PEAKMAN & VERGANI, 1999). A repercussão funcional de sua presença 

também já foi estudada. Com segmentos de intestino isolados conectados a transdutores 

de força e análises de imagem de comprimento de células, foi demonstrado que após 90 
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minutos de incubação com IL-1β as resposta a acetilcolina são diminuídas (AUBÈ et 

al., 1996). 

Além dos possíveis danos inerentes à colite, como diarréia e dores abdominais, 

existe a possibilidade de complicações decorrentes do quadro inflamatório criado. 

Colites amebianas podem evoluir para um estágio extra-intestinal, como abscesso 

hepático, que gera dor, febre e hepatomegalia (NEVES, 2005). Anemia é outra possível 

consequência, quanto maior a área atingida em quadros de colite ulcerativa, maior o 

grau de anemia (ORMEROD, 1967). Contudo, a complicação mais grave talvez seja o 

câncer colorretal e estima-se um aumento do risco de desenvolver câncer colorretal com 

o aumento do tempo de colite ulcerativa. e extensão de tecido acometido (LAKATOS & 

LAKATOS, 2008; EKBOM et al., 1990). 

Existem repercussões motoras decorrentes da colite em diferentes segmentos do 

trato gastrintestinal. Por exemplo, já foi demonstrada diminuição da atividade motora 

cólica pós-prandial em pacientes com colite ulcerativa, o que em parte, pode explicar a 

diarréia presente nesses pacientes. Vale ressaltar que a atividade de ondas lentas no 

cólon não sofreu alterações importantes, mas foi encontrada uma dissociação marcante 

entre a atividade motora e os potenciais em ponta registrados, o que sugere uma 

possível falha do acoplamento eletromecânico (SNAPE et al., 1980). Experimentos in 

vitro já demonstraram o decréscimo da atividade motora também em modelos de colite 

em animais. Redução das respostas a estímulos contráteis como potássio e 

carbamilcolina, além de respostas dependentes de canais operados por estoque e 

respostas mediadas por ativadores diretos de proteína G, já estão claramente 

demonstrados (MYERS et al., 1997; VAN BERGEIJK, 1998; KINOSHITA, 2003). 

Alguns dos modelos melhor definidos para indução de colite em animais fazem uso do 

TNBS (sigla para 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid), do sulfato de dextrana sódica, ou 

DSS (sigla para dextran sulphate sodium) e ácido acético (MOROHASHI et al., 2003; 

MYERS et al., 1997). 

No modelo em que a indução ocorre pelo TNBS, esse agente é administrado por 

via retal solubilizado com etanol. O etanol rompe a barreira epitelial favorecendo 

infiltração da microbiota intestinal, enquanto o TNBS induz uma resposta imune do tipo 

Th1 com aumento de citocinas como a IL-12. Variações no protocolo com a utilização 

de TNBS podem levar ao desenvolvimento de inflamação que com características de 
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quadros agudos a crônicos (TE VELDE et al., 2006). No modelo com DSS, a substância 

é adicionada na água de beber dos animais. Variações de concentração e tempo de 

exposição dos animais a esse agente também podem induzir quadro inflamatório agudo 

ou crônico, em geral, devido inicialmente a mudanças da permeabilidade intestinal 

(PERŠE & CERAR, 2012). Já o ácido acético de 3-5%v/v, administrado via retal induz 

colite de forma aguda e restrita a porção distal do cólon devido ao dano epitelial 

causado por seu caráter ácido. A resposta inflamatória ocorre de forma inespecífica após 

a ruptura da barreira epitelial (KAWADA et al., 2007). 

Além das alterações vistas na porção terminal, também são registradas alterações 

motoras nas porções superiores do trato gastrintestinal na vigência de inflamação cólica. 

Sintomas gastrintestinais superiores, como náuseas, vômitos e anorexia são comuns em 

pacientes com doença do trato gastrointestinal, tais como na doença de Crohn, colite 

ulcerosa, ou diverticulite (STANILAND et al., 1976), embora os mecanismos dessas 

repercussões ainda não tenham sido elucidados. Distúrbios do esvaziamento gástrico 

podem desempenhar papel fisiopatológico, mas apenas poucos estudos têm abordado a 

motilidade gástrica em doenças inflamatórias intestinais. Os dados disponíveis sugerem 

retarde no esvaziamento gástrico de sólidos em subgrupos de pacientes com doença de 

Crohn (GRILL et al., 1985; GRYBOSKI et al., 1992; ANNESE et al., 1995) e colite 

ulcerativa (RAO & READ, 1990; ROBERTSON & MATHERS, 2000). 

Muitas vezes são necessárias abordagens farmacológicas e, muitos fármacos 

atuam na fisiologia gastrintestinal por possuírem efeitos estimulantes da função motora 

(pró-cinéticos) ou efeitos anti-inflamatórios. Nesse contexto, as substâncias de origem 

vegetal possuem uma aplicabilidade clínica potencial. A Portaria SAS/MS nº 861, de 04 

de novembro de 2002, define para o tratamento de colite ulcerativa o uso 

aminossalicilatos, corticóides e imunossupressores, contudo estudos já demonstraram 

efeitos anti-inflamatórios provenientes de produtos naturais em modelos de colite com 

animais (MÁRQUEZ et al., 2010; KOETZNER et al., 2010). Vários polissacarídeos 

derivados de plantas mostraram atividade anti-inflamatória em modelos animais, mas 

são raros os relatos de estudos acerca das repercussões na diminuição da contratilidade 

gastrintestinal. 
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1.3. Cinamato de metila no contexto dos produtos naturais. 
O Brasil possui uma das mais ricas e diversificadas flora do mundo, mas sua 

tecnologia de fabricação de medicamentos ainda pode ser considerada incipiente. 

Estima-se que 1/4 dos US$ 8 bilhões de faturamento da indústria farmacêutica 

brasileira, registrado em 1996, são decorrentes de medicamentos derivados de plantas 

(GUERRA & NODARI, 2003). Entretanto, o primeiro medicamento fitoterápico com 

ação anti-inflamatória totalmente desenvolvido no Brasil só surgiu na presente década, a 

partir dos estudos patrocinados pelos laboratórios Aché com a planta Cordia 

verbenacea, erva natural da mata atlântica e mais frequente no litoral que vai de São 

Paulo a Santa Catarina. O creme teve liberação da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária), que classificou o produto na classe dos fitomedicamentos. 

Em 1983, foram estruturados o Programa de Nacionalização de Fármacos e o 

Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais (PPPM), apoiados pelo Ministério da 

Saúde, por meio do setor de pesquisas da extinta CEME (Central de Medicamentos), 

com o objetivo de promover a investigação científica das potenciais propriedades 

terapêuticas de espécies vegetais utilizadas popularmente. Foram selecionadas plantas 

para estudo, classificadas por suas ações farmacológicas, totalizando 74 espécies, 

incluindo: Achyrocline satureoides (macela), Ageratum conyzoides (mentrasto), 

Myracrodruon urundeuva Fr. All. (aroeira), Baccharis trimera (carqueja), Cymbopogon 

citratus (capim - cidrão), Maytenus ilicifolu (espinheira santa), Phyllanthus niruri 

(quebra - pedra). Atualmente, esse tipo de tema é orientado pela Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) instituída por 

meio da Portaria nº 971, do Gabinete do Ministro da Saúde, de 03 de maio de 2006, e 

publicada no Diário Oficial da União em 04 de maio de 2006. 

Dois gêneros que tem sido procurados para diversos testes de atividades 

biológicas são Cinnamomum sp. (família Lauraceae) e Ocimum sp. (família Lamiaceae), 

ambos contendo plantas ricas em óleos essenciais. Assim como as plantas selecionadas 

para o PPPM, o interesse nesses gêneros nasceu do conhecimento popular. Por exemplo, 

pesquisa realizada em três cidades nigerianas com baixo acesso a cuidados de saúde 

primários, onde herbalistas e especialistas de saúde populares auxiliam nos trabalhos de 

parto, metade dos entrevistados relatou utilizar Ocimum gratissimum L. para diminuir as 

dores do parto, suplementar alimentação das gestantes ou massagear o abdômen das 

mães após o parto (ATTAH et al., 2012). Estudos farmacológicos com Cinnamomum 
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burmannii apontaram atividade antibiótica, antioxidante, anti-inflamatória, 

antitrombótica e inibidora de doenças peridentais (AL-DHUBIAB, 2012). A análise da 

composição do óleo de Cinnamomum tamala apresentou 44,9% de trans-cinamaldeído 

(Figura 1) em estudo realizado na Índia. Tanto o óleo essencial quanto o próprio 

constituinte isolado na dose de 20 mg/kg mostraram ação antioxidante, potencial 

antidiabético e antihiperlipidêmico em modelo de diabetes induzido por streptozotocina 

em ratos (KUMAR et al., 2012). Outro estudo, agora com óleo essencial de folhas de 

Cinnamomum osmophloeum, revelou um percentual de 74% de trans-cinamaldeído na 

sua composição e evidenciou efeitos antioxidantes em modelos in vivo tanto com o óleo 

essencial quanto com o composto isolado (HSU et al., 2012). 

Uma meta-análise publicada recentemente agrupou trabalhos que demonstraram 

efeitos antidiabéticos, tanto in vitro quanto in vivo, de extratos de Cinnamomum 

zeylanicum (canela), contudo sem apresentar resultados em pesquisas com humanos. Os 

efeitos relatados incluem a inibição de enzimas do metabolismo da glicose, como 

amilase pancreática e α-glucosidase, estimulação da síntese de glicogênio, aumento da 

liberação de insulina e potenciação do receptor desse hormônio, atenuação da perda de 

peso associada a diabetes, redução de glicemia em jejum e dos níveis de LDL, aumento 

dos níveis de HDL e melhora dos desarranjos metabólicos decorrentes da resistência à 

insulina (RANASINGHE et al., 2012). Extrato etanólico dessa mesma espécie vegetal, 

Cinnamomum zeylanicum, mostrou-se positivo no tratamento de ferimentos em modelos 

de cicatrização, efeito atribuído ao controle do estresse oxidativo e prevenção de 

contaminação microbiana (KAMATH et al., 2003). 

Na medicina popular etíope o Ocimum suave é utilizado no alívio da dor, febre e 

inflamações. Extratos aquoso e butanólico dessa espécie vegetal mostraram atividade 

anti-inflamatória em modelo de edema de pata induzido por carragenina, histamina ou 

serotonina (MASRESHA et al., 2012). Outra substância que merece ser destacada nesse 

campo é a cinamofilina (Figura 1). Essa substância pode ser isolada do Cinnamomum 

philippinense e tem uma atividade inibitória ao tromboxano A2 (TXA2) bem descrita. 

Utilizando diferentes modelos, desde in vitro, como agregação plaquetária e anéis de 

aorta ou traquéia isolados, até in vivo, com camundongos e cobaias, foi demonstrado 

que a cinamofilina é capaz de inibir a produção de TXA2 e antagonizar a ligação ao seu 

respectivo receptor (YU et al., 1994). 
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Em outro trabalho, o óleo essencial de Ocotea quixos Lam., cuja composição 

apresentava 21,6% de cinamato de metila, também demonstrou atividade anti-

inflamatória em modelo de edema de pata induzido por carragenina. É importante 

ressaltar que não houve dano à mucosa gástrica (BALLABENI et al., 2010). O 

cinamato de metila já é comumente utilizado na cosmética e apresenta baixa toxicidade, 

sendo sua DL50 por via oral calculada em 2,6 g/kg (BHATIA et al., 2007).  

O cinamato de metila é subtância natural encontrada em diferentes tipos de 

plantas. Podemos encontar cinamato de metila natural em frutas como morangos, 

especiarias como a canela (Cinnamomum zeylanicum) e em algumas variedades de 

manjericão (Ocimum spp.), ambas amplamente empregadas em culinária. É o principal 

constituinte do óleo essencial de espécies como Ocimum micranthum e Lychnophora 

pinaster. Apresenta-se em forma de cristais na cor branca ou amarelo claro ou em 

estado líquido. Possui ampla linha de aplicações em temperos e na indústria de 

perfumes podendo também ser usado como intermediário na indústria farmacêutica. É o 

éster metílico de ácido cinâmico e caracteriza-se por odor forte e aromático.  

Em trabalho realizado pelo grupo de pesquisa onde estou inserido, foi 

demonstrado que o óleo essencial de Ocimum micranthum (OEOM) foi capaz de 

reverter contrações induzidas por cloreto de potássio (KCl) ou carbamilcolina (CCh) em 

anéis de traqueia de rato isoladas com valores de CI50 entre 100 e 150 µg/mL. O mesmo 

efeito foi alcançado com os constituintes (E)- e (Z)-cinamato de metila com valores de 

CI50 um pouco diferentes, contudo, oscilando em torno dos valores encontrados com 

OEOM. O óleo essencial também demonstrou potencial anti-nociceptivo, além de 

prevenir a hiperresponsividade traqueal decorrente do modelo de desafio antigênico a 

ovoalbumina, revelando potencial efeito anti-inflamatório (PINHO et al., 2012). 

O cinamato de metila é uma molécula relativamente simples, que pode ser 

encontrada naturalmente em duas conformações isoméricas, trans- (também chamada de 

“E”) ou cis- (também chamada de “Z”), ambas representadas na Figura 1. A 

compreensão dos efeitos dessa substância e demais derivados do ácido cinâmico sobre o 

organismo poderia revelar ações biológicas de grande valor clínico. 

 



20 

 

 

Figura 1. Estrutura química de alguns dos compostos presentes em espécies dos 
gêneros Cinnamomum sp. e Ocimum sp. 
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2. JUSTIFICATIVA. 
O óleo essencial de Ocimum micranthum e seus constituintes (E)- e (Z)-

cinamato de metila possuem efeitos miorrelaxantes e anti-inflamatórios descritos nas 

vias aéreas e a própria espécie, como outras que contém essas substâncias, são 

extensamente utilizadas como temperos na culinária. O interesse em descobrir que 

efeitos esses compostos têm sobre o trato gastrintestinal, aliado a expectativa de um 

possível efeito benéfico, nos impulsionou a pesquisar o efeito dos isômeros do cinamato 

de metila sobre o trato gastrintestinal sob o ponto de vista antiespasmódico e anti-

inflamatório.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral. 
Avaliar o potencial antiespasmódico e anti-inflamatório do cinamato de metila no trato 

gastrintestinal de ratos submetidos a modelo de colite induzida por ácido acético. 

 

3.2. Objetivos específicos. 
• Verificar se o óleo essencial de Ocimum micranthum (OEOM), rico em 

cinamato de metila, apresenta efeito inibitório sobre a musculatura 

gastrintestinal. 

• Determinar o efeito dos isômeros (E)- e (Z)-cinamato de metila, ambos 

constituintes do OEOM, usados isoladamente sobre contrações induzidas por 

agentes que induzem acoplamento farmacomecânico ou eletromecânico, de 

forma a estimar suas contribuições no efeito do OEOM. 

• Avaliar a capacidade do (E)-cinamato de metila, constituinte majoritário do 

OEOM, em inibir as contrações dependentes da liberação de cálcio dos estoques 

intracelulares. 

• Demonstrar o efeito do (E)-cinamato de metila sobre os níveis intracelulares de 

cálcio em células musculares lisas gastrintestinais dissociadas a fresco.  

• Determinar o mecanismo pelo qual o (E)-cinamato de metila promove seu efeito 

em segmentos isolados do trato gastrintestinal. 

• Estudar o potencial anti-inflamatório do (E)-cinamato de metila através de 

medidas morfométricas de tecidos cólicos, contagem de leucócitos totais 

sanguíneos e teor de interleucina-1 (IL-1β) tecidual em ratos submetidos a 

modelo de colite induzida por ácido acético. 

• Avaliar o potencial do (E)-cinamato de metila em reverter a perda funcional 

contrátil causada pelo quadro inflamatório cólico devido à instilação de ácido 

acético. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Animais. 
Para realização dos experimentos foram utilizados ratos (Rattus novergicus) 

machos, da variedade Wistar, pesando de 200 a 250 g, provenientes do Biotério do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Os animais receberam água e ração que foram consumidas ad libitum. Os animais foram 

aclimatados ao ambiente experimental em ciclos naturais dia/noite de 12 horas de 

duração cada. O trabalho foi previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Animais da UFC, registrado sob o número de protocolo 11/12. 

 

4.2. Soluções e drogas. 
Amostra de óleo essencial de Ocimum micranthum foi obtida de espécimes 

plantadas em canteiros cultivados em condições agronômicas nas instalações da 

Extratos Vegetais Ativos Ltda. (ERVA ATIVA), empresa que gentilmente nos forneceu 

o material de estudo. A identificação da espécie foi realizada por comparação com a 

excicata de n° 168.833 depositada no herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi, 

localizado em Belém-PA. O óleo essencial foi obtido a partir de material aéreo (folhas e 

talos) por destilação por arraste a vapor nas instalações da empresa. O rendimento do 

processo de extração foi de 0,13% e sua composição foi determinada por cromatografia 

gasosa acoplada a espectrômetro de massa ainda na empresa fornecedora. A Tabela 1 

indica os constituintes majoritários identificados para o OEOM e os seus respectivos 

percentuais. 

A maior parte das substâncias utilizadas para realização dos experimentos, como 

acetilcolina, carbamilcolina, cafeína, L-NAME, TEA, papaína, albumina sérica bovina, 

bem como os isômeros (E)- e (Z)-cinamato de metila foram adquiridos da empresa 

SIGMA® (St. Louis, MO, EUA). 

Para solubilizar o OEOM e seus isômeros (E)- e (Z)-cinamato de metila em 

água, utilizamos o agente tensoativo Tween 80. Para solubilização do OEOM, foi 

empregada uma concentração de 0,5% de Tween 80 para o preparo de uma solução mãe 

de 5 mg/mL do óleo. Já para o preparo dos isômeros de cinamato de metila, a mesma 

concentração de Tween 80 foi empregada, mas para o preparo de uma solução mãe de 

20 mM (equivalente a 3,24 mg/mL) para os experimentos in vitro, e 1% do tensoativo 
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para uma solução mãe de 10 mg/mL quando se fazia necessária a administração dessa 

substância in vivo. 

 

Tabela 1. Constituintes químicos majoritários do óleo essencial de Ocimum 

micranthum. 

Constituintes químicos % 

(E)-cinamato de metila  33,6 

limoneno 12,9 

carvona 9,6 

β-cariofileno 8,03 

linalol 7,2 

(Z)-cinamato de metila 5,92 

Total identificado 77,25% 

 

4.3. Metodologia para avaliação in vitro da contratilidade de tiras de tecidos 
Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical imediatamente antes 

do início dos protocolos experimentais para obtenção dos tecidos de diferentes 

segmentos gastrointestinais. Após laparotomia, segmentos do TGI foram 

cuidadosamente removidos e transferidos para uma placa de Petri contendo solução 

nutridora de Tyrode normal modificada (contendo NaCl 136mM, KCl 5mM, MgCl2 

0,98mM, NaH2PO4 0,36mM, NaHCO3 11,9mM, CaCl2 2mM e Glicose 5,5mM). Após a 

remoção de tecidos adjacentes, o estômago foi aberto pela região da pequena curvatura 

e rebatido para exposição de sua superfície interna, foi cortado linearmente para 

obtenção de tiras de aproximadamente 1 cm de comprimento obtidas do fundo ou do 

antro; o duodeno foi cortado transversalmente em segmentos de aproximadamente 0,5 

cm enquanto que o cólon foi aberto longitudinalmente para obtenção de tiras nesse 

mesmo sentido. Os tecidos assim manipulados foram atados a fios inextensíveis de 

algodão e montados em câmaras para órgãos isolados contendo 5 mL de solução 

fisiológica de Tyrode, pH 7,4, mantida aquecida a 37 oC e constantemente aerada 

(Radnoti Glass Technology Inc.). A fixação dos tecidos se deu pelas amarrações dos 

fios de algodão por um lado a um ponto fixo na câmara e por outro a uma unidade 
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Figura 2. Esquema simplificado de como o tecido gastrintestinal é montado nos 
experimentos de contratilidade 
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nenhuma substância previamente. Nesses casos os dados de redução ou aumento do 

tônus são expressos percentualmente em relação a uma resposta controle de KCl 60mM. 
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KCl 60 mM ou CCh 1 µM
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transdutora de força apropriada para registro isométrico das contrações. A tensão basal 
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. Esquema simplificado de como o tecido gastrintestinal é montado nos 
experimentos de contratilidade in vitro. 

substâncias do presente estudo foram testadas em diferentes protocolos. O 

mais básico deles foi o de avaliação no tônus basal, onde a substância teste 

simplesmente é adicionada à cuba em concentrações crescentes sem a adição de 

nenhuma substância previamente. Nesses casos os dados de redução ou aumento do 

tônus são expressos percentualmente em relação a uma resposta controle de KCl 60mM. 

Outro tipo de protocolo que foi testado foi o de bloqueio da resposta contrátil de 

M quando mantidas na presença das substâncias estudadas

Eram realizados estímulos na ausência e, em seguida, essas respostas foram repetidas na 

presença de concentrações crescentes dessas substâncias. O resultado foi expresso em 
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essas respostas foram repetidas na 

tâncias. O resultado foi expresso em 
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percentual da primeira resposta (controle). Variação desses protocolos foi realizada pela 

utilização de antagonistas juntamente ao estímulo durante todo o experimento. Os 

antagonistas utilizados dessa maneira foram a atropina, antagonista de receptores 

muscarínicos; L-NAME (Nω-Nitro-L-arginina metil éster hidrocloreto), bloqueador da 

enzima NOS (óxido nítrico sintase); e tetraetilamônio (TEA), bloqueador dos canais de 

potássio. 

Contrações dependentes da participação exclusiva de cálcio intracelular também 

foram avaliadas. Um primeiro protocolo consistiu da adição de ACh 3µM em meio sem 

cálcio e com EGTA 0,5 mM (β-amino-etil-eter-N,N,N’,N’-tetracético, um agente 

quelante de cálcio), seguido de repetição desse mesmo estímulo na presença da 

substância a ser testada, mas subsequente ao processo de reenchimento dos estoques de 

cálcio através da aplicação de estímulos contráteis em meio contendo cálcio. Protocolo 

semelhante foi empregado utilizando cafeína, capaz de ativar receptores de rianodina, 

liberando cálcio do retículo sarcoplasmático. Em ambos os casos a resposta na presença 

da substância teste foi expressa em valores percentuais da resposta controle realizada 

inicialmente. 

 

4.4. Medida dos níveis intracelulares de cálcio em células musculares lisas cólicas 
através de microscopia confocal 

Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical seguido de remoção do 

cólon, que foi transferido para uma placa de Petri contendo solução nutridora de Tyrode 

normal. Com a ajuda de estereoscópio, a camada mucosa foi removida e o tecido 

remanescente dividido em pequenos pedaços (Figura 3). Os pequenos pedaços obtidos 

foram então transferidos para o primeiro tubo de digestão contendo papaína 6 mg/mL e 

DDT (DL-ditiotreitol) 0,5 mg/mL, solubilizados em solução de Tyrode com 1 mg/mL 

de albumina sérica bovina previamente oxigenada com mistura carbogênica (5% de CO2 

em O2). Após 30 minutos a 34°C nesse primeiro tubo, os pedaços são cuidadosamente 

transferidos para o segundo tubo de digestão com colagenase 1 mg/mL e STI (do inglês 

soybean trypsin inhibitor) 0,3 mg/mL solubilizados na mesma solução do anterior por 

mais 30 minutos na mesma temperatura. 
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Figura 3. Esquema de como o segmento de cólon é preparado para o processo de 
digestão. 

Um segmento do cólon (A), imerso em solução de Tyrode em uma placa de Petri, é 
aberto longitudinalmente com lâmina de bisturi (B), uma vez aberto (C) a camada 
mucosa é cuidadosamente removida (D) deixando apenas a camada serosa aderida à 
camada muscular. Esse tecido que permaneceu foi cortado em pequenos pedaços (E e F) 
que foram submetidos ao processo de digestão in vitro conforme descrito no texto. 

 

O sobrenadante da segunda digestão foi removido e descartado, em seguida, 

utilizando uma pipeta de vidro estreita e solução de Tyrode sem cálcio a baixa 

temperatura previamente aerada com mistura carbogênica, as células foram isoladas 

mecanicamente. Uma vez obtida a suspensão de células, foi realizada uma primeira 

centrifugação a 800 rpm (aproximadamente 85 g)  por 4 minutos, descarte do 

sobrenadante e adição de solução de Tyrode normal a baixa temperatura previamente 

aerada. Seguiu-se incubação durante 20 minutos com 3 µM de Fluo-4 no escuro e ao 

término desse período houve nova centrifugação, remoção do sobrenadante e reposição 

de solução de Tyrode normal, mantendo sempre a temperatura baixa até o momento de 

o material ser observado ao microscópio confocal. Durante a análise, foi utilizado 

aparato apropriado que permitia a análise da fluorescência referente ao cálcio 

intracelular, com células imersas em solução de Tyrode com ajuste de temperatura a 

34°C, mesmo fixadas a uma lamínula. Essa metodologia foi adaptada com a realização 

de vários testes para definição de etapas de digestão com condições mais favoráveis a 

viabilidade das células (TAO et al., 2003). 

 

4.5. Metodologia de pressão intragástrica. 
O comportamento motor gástrico foi monitorado in vivo pela medida da 

magnitude das ondas de pressão intragástrica registradas através da inserção de um 

balão através de cateter no estômago de ratos. Após 18 horas de jejum, recebendo 

apenas soro de reidratação oral (SRO), os animais foram anestesiados com 

tribromoetanol (250mg/kg) e receberam incisão no fundo gástrico para inserção de um 
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cateter duplo de silicone (i.d. 0,9mm, o.d. 1,5mm Mark Med, SP, Brasil), ao qual um 

balão de látex foi atado a uma das extremidades, enquanto que a outra foi mantida livre 

para injeção direta da substância-teste na luz do estômago (Figura 4). Depois, os 

cateteres foram fixados a parede do órgão no ponto de inserção e as pontas opostas 

externalizadas através da região interescapular. Cinco dias depois do procedimento 

cirúrgico de inserção das cânulas, os animais foram novamente deixados em jejum por 

18 horas apenas com SRO para realização do experimento. Com os ratos acordados, os 

balões foram preenchidos com água destilada através da cânula em uma relação de 1 

mL/100 g de animal. As cânulas com balão na extremidade foram conectadas a 

transdutor de pressão acoplado a sistema de aquisição digital (PowerLab, 

ADInstruments, Australia) (LU & OWYANG, 2009; YOUNG & DEUTSCH, 1980). 

A segunda cânula com acesso ao meio externo foi mantida sempre com a 

extremidade exterior fechada, sendo aberta apenas nos momentos de administração de 

substâncias. Essa abordagem permitiu a simulação de uma administração oral sem o 

estresse da gavagem nem a manipulação direta do animal, evitando assim interferência 

na obtenção dos dados experimentais, os quais foram registrados continuamente. 

Apenas os animais que tiveram a localização intragástrica das cânulas confirmadas post-

mortem foram considerados nesse estudo. 

O protocolo experimental estabelecido consistia na observação basal da 

atividade contrátil do estômago durante um período mínimo de 30 minutos, seguida da 

adminstração de (E)-cinamato de metila 50 mg/kg duas vezes seguidas com intervalo de 

30 minutos entre as doses. O mesmo foi feito com o veículo utilizado na solubilização 

da substância, a administração de volume equivalente a dose de 50 mg/kg de uma 

solução de Tween 1%. Os dados foram registrados em mmHg, e as respostas as 

substâncias expressas em percentual do comportamento basal. Ao final do registro 

experimental os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e a posição do 

balão no interior do estômago foi confirmada. 
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Figura 4. Ilustração da forma como as cânulas foram posicionadas dentro do 
estômago no modelo de pressão intragástrica. 

 

4.6. Modelo de colite induzida por ácido acético. 
A indução de colite por ácido acético foi feita através de instilação de solução de 

ácido acético a 5% por meio de uma cânula (PE-240) inserida por via retal. 

Primeiramente, os animais passaram 12 horas com soro de reidratação oral como única 

fonte de alimento. Ao final deste período, foram anestesiados com pentobarbital i.v. (30 

mg/kg) para que fosse introduzida a cânula. Foi instilado, inicialmente, 1 mL de solução 

salina comum (NaCl 0,9%) e feita palpação do abdômen para remoção do material 

fecal, em seguida foi instilado 1 mL de ácido acético (5% v/v em NaCl 0,9%) e os 

animais foram mantidos por 30 segundos numa posição de cabeça para baixo para 

minimizar a expulsão da solução. Um grupo de animais, denominados sham, recebeu o 

mesmo tratamento, sendo que ao invés de ácido acético 5% instilado, foi administrada 

apenas solução de NaCl 0,9% (MYERS et al., 1997). 

 Para avaliar os possíveis efeitos antiinflamatórios do (E)-cinamato de metila, os 

animais foram divididos em 4 grupos: grupo sham, conforme já descrito; grupo colite, 

que recebeu instilação com ácido acético, contudo não recebeu nenhum tratamento; 

grupo (E)-CM, que após a instilação com ácido foi tratado com 50 mg/kg/dia de (E)-

cinamato de metila v.o. durante três dias; e grupo Prednisolona, que foi tratado com esse 

corticosteroide na dose de 1 mg/kg/dia v.o. durante três dias. O esquema do tratamento 

está representado na Figura 5. Apenas 72 horas após a instilação do ácido os animais 
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foram anestesiados novamente com Pentobarbital i.v. (30mg/kg) e sacrificados para 

execução dos experimentos de contratilidade. 

 

 

Figura 5. Esquema temporal de tratamento dos animais submetidos ao modelo de 
colite. 

 

4.7. Avaliação da atividade anti-inflamatória gastrintestinal. 
A avaliação da atividade anti-inflamatória gastrintestinal foi realizada através de 

técnicas morfológicas e bioquímicas. Para tanto, o sangue foi colhido pelo plexo orbital 

e segmentos do cólon distal foram removidos para avaliação morfológica. Através de 

avaliação macroscópica, foram atribuídas pontuações de 0 a 4 de acordo com a técnica 

descrita por MILLAR et al. (1996), conforme demonstrado na Tabela 2. Após a análise 

macroscópica, o segmento intestinal de cada rato foi armazenado a -80 °C para posterior 

mensuração do teor da citocina interleucina-1 (IL-1β) através de ELISA (Enzyme 

Linked Immuno Sorbent Assay) com anticorpos específicos (CUNHA et al., 1993).. Os 

leucócitos foram determinados por meio de automação com equipamento Sysmex, 

modelo KX-21N, Japão. 

Tabela 2. Critérios para pontuação macroscópica da mucosa do cólon (MILLAR et 
al. 1996). 

Pontuação Morfologia macroscópica 

0 Nenhuma alteração macroscópica 

1 Apenas eritema da mucosa 

2 Leve edema da mucosa, sangramento leve ou pequenas erosões 

3 Edema moderado, úlceras hemorrágicas ou erosões 

4 Ulceração severa, erosões, edema e necrose do tecido 

 

1° Dia 2° Dia 3° Dia 4° Dia 

Instilação 

de ácido 

ou salina 

Tratamento 
E-MC ou Prednisolona 

Sacrifício e execução 

de experimentos 
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Para avaliar a funcionalidade contrátil, segmentos de cólon de animais 

submetidos à indução de colite foram montados em banho para órgãos isolados 

conforme descrição anterior para tecidos isolados. O primeiro protocolo consistiu da 

obtenção de curva concentração-efeito em resposta a adição cumulativa de KCl (10 – 

140 mM) nos tecidos dos diferentes grupos. O tecido usado nesse protocolo foi levado a 

estufa durante duas horas a 80°C, com o objetivo de expressar as respostas contráteis 

em relação ao peso seco do tecido. Já o segundo protocolo avaliou de forma indireta a 

participação de canais para cálcio operados por voltagem (VOCC, do inglês voltage 

operated calcium channel). Primeiro era feita uma estimulação com concentração 

supramáxima de acetilcolina (ACh) 100µM. Em seguida a solução do banho era 

renovada até ser atingido o tônus basal novamente, para então ser adicionado o 

bloqueador VOCC, nifedipina 0,3µM. Cinco minutos depois da adição do bloqueador, a 

preparação era estimulada novamente com ACh 100µM. Com esse protocolo, podemos 

ver a contribuição dos canais VOCC observando o quanto o a segunda resposta foi 

reduzida em relação a primeira. A segunda contração foi expressa em percentual da 

resposta da primeira. 

 

4.8. Análise estatística 
A maior parte dos resultados está expressa em média ± erro padrão da média 

(e.p.m.) com a representação do número de observações experimentais (n). Para 

comparação entre os grupos foram utilizados analise de variância (ANOVA) seguida de 

teste de múltipla comparação apropriado. A probabilidade de ocorrência de nulidade 

menor que 5% foi aceita como indicativa de significância estatística. Alguns 

parâmetros, como os valores de concentração inibitória ou efetiva medianas (CI50 ou 

CE50, respectivamente) foram expressos com média geométrica seguida do intervalo de 

confiança 95%.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Efeito do OEOM sobre segmentos do trato gastrintestinal de ratos in vitro 
O potencial antiespasmódico do OEOM foi avaliado sobre segmentos isolados 

de fundo de estômago e de duodeno. No estômago foram realizados protocolos para 

observação do efeito das substâncias teste nas respostas contráteis induzidas por 

acoplamento farmacomecânico após estimulação com carbacol 1µM (CCh), ou por 

acoplamento eletromecânico após adição de KCl 60mM. Ambos consistiram 

inicialmente de um estímulo na ausência da substância teste, seguido de repetições 

desse mesmo estímulo na presença de concentrações crescentes do OEOM (0,1 – 500 

µg/mL), conforme esquematizado na Figura 6A. Já em duodeno, o OEOM foi 

adicionado ao tônus basal, sem a adição prévia de qualquer outra substância. Dessa 

forma, foi possível ver o efeito sobre o tônus basal e a amplitude das contrações 

espontâneas desse tecido (Figura 8A). Em uma parte dos experimentos foi adicionado 

apenas o veículo, Tween 80, em volume correspondente ao da solução contendo o óleo 

essencial e não ultrapassando a concentração máxima de 0,05% v/v na cuba (Fig. 6 B, 

eixo X inferior). 

As respostas contráteis ao agonista muscarínico, assim como à solução 

despolarizante de KCl, foram abolidas com a concentração máxima de OEOM em 

fundo de estômago. As preparações tratadas com OEOM (n =7) apresentaram 

diminuição significativa da resposta contrátil (estímulo contrátil com 1µM de CCh) a 

partir da concentração de 50 µg/mL (p < 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak) com CI50 

de 91,9 [55,2 – 153,0] µg/mL, enquanto que aquelas tratadas apenas com o veículo 

(Tween 80, n =5) não sofreram alterações da sua magnitude (Figura 6B). Da mesma 

forma, o veiculo foi inerte para as contrações induzidas por KCl (n =6; Figura 7), 

enquanto que OEOM as inibiu de maneira significativa já a partir da concentração de 20 

µg/mL (n =8; p < 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak) com  CI50 de 46,8 [30,1 – 

72,9]µg/mL. 

No duodeno, OEOM (n =7) promoveu relaxamento máximo do tônus basal, cuja 

magnitude foi correspondente a 39,5±4,3% da contração controle induzida por KCl 

60mM (Figura 8B). Esse perfil inibitório se tornou estatisticamente significativo a partir 

da concentração de 50 µg/mL (p < 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak), enquanto que o 

veículo (n =4) adicionado sozinho não reduziu o tônus basal. Além disso, OEOM (n =7) 
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foi capaz de reduzir a amplitude das contrações espontâneas de um valor basal de 

0,38±0,05 g até um mínimo de 0,03±0,01 g na maior concentração usada (500 µg/mL; 

Figura 8C) (p < 0,05, ANOVA teste de Tukey), mas sem afetar a frequência dos eventos 

contráteis (dados não mostrados). 
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Figura 6. Bloqueio da resposta de CCh 1µµµµM pelo OEOM em fundo de estômago. 

Painel A mostra traçado experimental típico do protocolo de bloqueio da resposta do 
CCh. Estímulos com o agonista na ausência (resposta controle) e na presença de 
concentrações crescentes do OEOM (0,1 a 500µg/mL). Na parte inferior desse painel 
está um traçado obtido com o veículo, Tween 80, em concentrações equivalentes as do 
protocolo executado com o OEOM.  

Painel B mostra o gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de 
OEOM (●, n =7) (0,1 a 500µg/mL) e apenas do veículo empregado na solubilização do 
óleo, Tween 80 (Δ, n =5). Dados em percentual da resposta controle, ou seja, estímulo 
contrátil de CCh 1µM sem adição prévia de qualquer substância. *, p < 0,05, two way 
ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao controle com veículo. 

 

A 

B 
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Figura 7. Bloqueio da resposta de KCl 60mM pelo OEOM em fundo de estômago. 

Gráfico com médias das respostas ao KCl 60mM em fundo de estômago com adição 
prévia de OEOM (●, n =8) (0,1 a 500µg/mL) e apenas do veículo empregado na 
solubilização do óleo, Tween 80 (Δ, n =6). Dados em percentual da resposta controle, 
ou seja, estímulo contrátil de KCl 60mM sem adição prévia de qualquer substância. *, p 
< 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao controle com 
veículo. 
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Figura 8. Efeito do OEOM sobre o tônus basal de duodeno. 
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Painel A mostra traçado experimental típico da adição de OEOM (0,1 – 500µg/mL) 
(parte superior) ou volumes correspondentes do veículo utilizado na solubilização do 
óleo, Tween 80 (parte inferior) em tônus basal de duodeno isolado, ou seja, sem adição 
prévia de qualquer substância. 

Painel B mostra o gráfico com médias de variação da tensão basal do duodeno isolado 
após adição de OEOM (●, n =7) (0,1 a 500µg/mL) ou de volumes correspondentes do 
veículo, Tween 80 (Δ, n =4). Os dados são expressos em percentual de uma contração 
controle com KCl 60mM feita previamente. *, p < 0,05, two way ANOVA seguido de 
teste de Holm-Sidak, em relação ao controle com veículo. 

Painel C apresenta gráfico com médias das amplitudes das contrações espontâneas de 
duodeno isolado em dados brutos (g), tanto em condições basais, quanto após exposição 
ao OEOM (n =7) (0,1 – 500µg/mL). #, p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de 
Tukey, em relação aos valores do basal. 
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5.2. Efeito dos isômeros do Cinamato de Metila sobre segmentos do trato 
gastrintestinal de ratos in vitro. 

Com base na ação antiespasmódica in vitro observada para o OEOM, foram 

avaliados os constituintes (Z)- e (E)-cinamato de metila em protocolos semelhantes aos 

realizados com o óleo essencial em segmentos isolados do trato gastrintestinal de ratos. 

O primeiro ponto considerado foi a avaliação da capacidade de ambos os 

isômeros em inibir a resposta dependente de ativação do receptor muscarínico com CCh 

1µM em fundo de estômago, conforme protocolo esquematizado na Figura 9A. 

Inicialmente, obteve-se resposta de referência com o agonista, seguida de repetições 

desse procedimento na presença de concentrações crescentes de um dado isômero (3 a 

3000µM; em nenhum momento os dois foram adicionados simultaneamente). 

Observamos que as duas substâncias aboliram a resposta contrátil muscarínica com 

valores de CI50 de 392,6 [227,8 – 675,9] µM para o (Z)- (n =5) e 432,4 [346,6 – 539,6] 

µM para o (E)-cinamato de metila (n =6) que, convertidos para unidade de µg/mL, 

equivalem a 63,6 [36,9 – 109,5] µg/mL e 70,0 [56,1 – 87,4]µg/mL, respectivamente 

(Figura 9B). O perfil inibitório obtido com as duas substâncias foi significativamente 

diferente dos obtidos apenas com volumes equivalentes do veículo, Tween 80 (n =5) (p 

< 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak). Nos experimentos com os isômeros de cinamato 

de metila, a concentração máxima de Tween 80 na cuba foi de 0,075% v/v, e 

particularmente nesse protocolo, essa alta concentração reduziu significativamente a 

resposta contrátil muscarínica para 59,1±9,5% da resposta obtida na condição controle 

quando o veículo foi adicionado ao meio extracelular sozinho. Apesar de significativo, 

esse relaxamento é claramente menor do que o efeito obtido na presença dos isômeros 

(Z)- e (E)-cinamato de metila, condição em que a resposta contrátil muscarínica foi 

abolida (Fig. 9B). Vale ressaltar que não houve diferença estatística no perfil da 

resposta inibitória quando os isômeros foram comparados entre si (p > 0,05, ANOVA 

teste de Holm-Sidak). 

Nos tecidos obtidos do antro, região gástrica mais próxima do intestino do que a 

região fúndica, também foi estudado o efeito do (Z)-cinamato de metila (1 a 3000µM) 

sobre a resposta contrátil ao CCh 1µM e ao KCl 60mM. Na inibição do CCh (Figura 

10A), a resposta contrátil foi quase que totalmente inibida pelo isômero (Z)-cinamato de 

metila com CI50 de 451,92 [235,86 – 865,93] µM (n =6), sendo os valores 

significativamente diferentes dos encontrados apenas com o veículo (n =5) a partir da 
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concentração de 100 µM (p < 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak). A resposta contrátil 

à solução despolarizante de KCl foi reduzida até 13,0±6,3% da resposta controle pela 

substância estudada (Figura 10B), que apresentou CI50 de 519,46 [193,32 – 1395,82] 

µM (n =5). Assim como para o protocolo usando CCh como agente contrátil, houve 

diferença estatística em relação às preparações tratadas apenas com Tween 80 (n =6), 

contudo apenas a partir da concentração de 300 µM (p < 0,05, ANOVA teste de Holm-

Sidak). 

Em tecidos isolados de duodeno submetidos a estímulos contráteis com CCh 

1µM ou KCl 60 mM, os isômeros (Z)- e (E)- foram testados em concentrações 

crescentes de 1 a 3000 µM. No acoplamento farmacomecânico com CCh, ambos os 

isômeros inibiram a resposta contrátil com valores de CI50 de 180,2 [114,8 – 282,7] µM 

para o (Z)- (n =5) e 175,3 [85,8 – 358,6] µM para o (E)-cinamato de metila (n =6). Os 

valores máximos obtidos foram 0,70±0,35% e 1,22±0,32% da resposta controle nas 

preparações tratadas com de (Z)- ou (E)-cinamato de metila (na mais alta concentração 

para ambos os casos), valores significativamente diferentes dos 58,4±5,8% (n =7) 

observados na presença de Tween 80 (Figura 11A). Quando comparadas ao veículo, os 

isômeros foram significativamente diferentes a partir da concentração de 100 µM (p < 

0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak), contudo sem apresentar diferença entre si (p > 

0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak). Quando o estímulo contrátil foi o KCl 60 mM, o 

(Z)-cinamato de metila  reduziu a resposta até 11,5±1,7% da resposta de referência com 

CI50 de 180,3 [101,2 – 321,1] µM (n =5) enquanto que  o (E)-cinamato de metila 

reduziu para 9,14±1,1% com CI50 de 213,0 [96,0 – 472,4] µM (n =8). Apesar de mais 

uma vez não apresentarem diferença estatística entre si (p > 0,05, ANOVA teste de 

Holm-Sidak), ambos bloquearam o estímulo contrátil induzido por KCl de forma 

significativamente mais evidente do que apenas o veículo que inibiu a resposta até 

57,6±9,9% (n =6) (Figura 11B). Por outro lado, a resposta de cada um dos isômeros já 

diferiu daquela observada com o veículo a partir da concentração de 300 µM (p < 0,05, 

ANOVA teste de Holm-Sidak). 

Ainda usando tecido duodenal, foi avaliado o efeito dessas substâncias sobre o 

tônus basal conforme descrito previamente para o OEOM. O isômero (Z)-cinamato de 

metila foi adicionado de forma cumulativa à cuba (1 a 3000 µM) sem a presença de 

nenhuma outra droga e, além da variação do tônus basal, também foi observada a 
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variação da amplitude das contrações espontâneas desse tecido. A variação de tensão 

basal é dada em percentual de uma resposta de referência de KCl 60mM, enquanto os 

dados de amplitudes são mostrados em valores brutos (em g). (Z)-cinamato de metila 

promoveu relaxamento do tônus basal cuja magnitude é correspondente a 40,6±5,0% (n 

=9) da contração de referência, sendo significativamente diferente do controle com o 

veículo a partir da concentração de 300 µM (p < 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak) 

(Figura 12A). Tween 80 mostrou 7,8±1,8% (n =6) de relaxamento em seu máximo de 

exposição, embora não tenha sido esta significativa (p > 0,05, ANOVA teste de Dunn). 

A amplitude das contrações também foi significativamente reduzida de 0,20±0,02 g no 

período basal até um mínimo de 0,03±0,01 g pelo (Z)-cinamato de metila (n =9, Figura 

12B) (p < 0,05, ANOVA teste de Tukey), sem alterações marcantes na frequência dos 

eventos contráteis (dados não mostrados). 

O isômero (E)-cinamato de metila também foi avaliado em tecido cólico isolado. 

Mais uma vez observou-se abolição dos estímulos contráteis de CCh, com CI50 de 70,2 

[38,3 – 128,6] µM (n = 7, Figura 13A) e KCl, com CI50 de 93,9 [61,8 – 142,7] µM (n = 

6, Figura 13B). Importante observar a diferença dos valores de CI50 a depender da 

região do trato gastrintestinal. Por exemplo, os valores de CI50 para o CCh com o 

isômero (E) foram decrescendo da seguinte maneira: fundo de estômago (432,4µM) > 

duodeno (175,3 µM) > cólon (70,2 µM) (p < 0,05, teste de Mann-Whitney). 

Observando o perfil inibitório desses dois compostos, notou-se uma sutil 

diferença entre o bloqueio de respostas de acoplamento farmacomecânico e 

eletromecânico, apesar de ambos serem significativamente reduzidos. Na Figura 5 estão 

destacadas dentro de elipse pontilhada as respostas referentes às concentrações de 100 e 

300 µM do bloqueio de CCh e KCl. Fazendo uma comparação direta nessa figura, pode-

se notar que a inibição ao CCh se torna efetivamente distinta do controle a partir da 

concentração de 100 µM, enquanto que na inibição ao KCl a resposta se distingue do 

veículo somente a partir da concentração de 300 µM. Essa característica foi observada 

em alguns tecidos durante a realização do trabalho, e pode ser claramente observada 

também em segmentos de duodeno (Figura 11). Essas observações são corroboradas 

pelo trabalho de Pinho et al. (2012) usando anéis de traquéia de ratos, em que o 

cinamato de metila também demonstrou ação preferencial sobre resposta contráteis 

muscarínicas. Essa observação levou a realização do protocolo esquematizado na Figura 
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14A, que consistiu de construção de curva concentração-efeito ao CCh (3.10-9 – 10-4M) 

ou ao KCl (10 – 120mM) na ausência e em seguida na presença de 100 µM de (E)-

cinamato de metila. Esse protocolo visava confirmar a potencial ação preferencial dessa 

substância especificamente no acoplamento farmacomecânico, caracterizada por ação 

inibitória significativa em concentração mais baixa comparativamente ao estímulo 

eletromecânico. O aumento do tônus decorrente do aumento da concentração de CCh ou 

de KCl foi expresso em percentual de respostas de KCl 60mM feitas antes do início do 

protocolo. 

As curvas obtidas na ausência ou na presença de (E)-cinamato de metila não 

apresentaram diferença entre os valores de CE50 em resposta ao CCh, cujos valores 

foram 1,21 [0,62 – 2,37] µM e 1,60 [1,27 – 2,02] µM (n =8), respectivamente (p > 0,05, 

ANOVA teste de Holm-Sidak). No entanto, na presença de (E)-cinamato de metila 

houve diminuição de resposta máxima ao CCh como pode ser observado na redução do 

Emax de 219,8±12,6% no controle para 166,1±10,7% (p < 0,05, ANOVA teste de 

Holm-Sidak) (Figura 14B). Já na curva em resposta ao KCl não há diferença estatística 

entre os valores de Emax na ausência ou na presença de 100 µM de (E)-cinamato de 

metila (p > 0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak). Os valores de CE50 foram 44,6 [39,1 – 

50,9] mM para controle e 43,4 [36,0 – 52,4] mM na presença de (E)-cinamato de metila, 

enquanto os valores de Emax foram, respectivamente, 153,8±14,0% e 151,4±13,6% (n 

=8). 
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Figura 10. Bloqueio das respostas de CCh 1µµµµM e KCl 60mM pelo isômero (Z)-
cinamato de metila em antro isolado. 

Painel A mostra o gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de 
(Z)-cinamato de metila (○, n =6) (1 a 3000µM) ou veículo empregado na solubilização 
dessa substância, Tween 80 (Δ, n =5). Dados em percentual da resposta controle, ou 
seja, estímulo contrátil de CCh 1µM sem qualquer adição prévia. *, p < 0,05, two way 
ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao veículo. 

Painel B mostra o gráfico com médias das respostas ao KCl 60mM com adição prévia 
de (Z)-cinamato de metila (○, n =5) (1 a 3000µM), ou veículo empregado na 
solubilização dessa substância, Tween 80 (Δ, n =6). Dados em percentual da resposta 
controle, ou seja, estímulo contrátil de KCl 60mM sem qualquer adição prévia. *, p < 
0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao veículo. 
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Figura 11. Bloqueio das respostas de CCh 1µµµµM e KCl 60mM pelos isômeros (Z)- e 
(E)-cinamato de metila em duodeno. 

Painel A mostra o gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de 
(Z)-cinamato de metila (○, n =5) ou (E)-cinamato de metila (●, n =6) (1 a 3000µM), 
além do veículo empregado na solubilização dessas substâncias, Tween 80 (Δ, n =7). 
Dados em percentual da resposta controle de CCh 1µM sem qualquer adição prévia. *, p 
< 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao veículo. 

Painel B mostra o gráfico com médias das respostas ao KCl 60mM com adição prévia 
de (Z)-cinamato de metila (○, n =5) ou (E)-cinamato de metila (●, n =8) (1 a 3000µM), 
além do veículo empregado na solubilização dessas substâncias, Tween 80 (Δ, n =6). 
Dados em percentual da resposta controle de KCl 60mM sem qualquer adição prévia. *, 
p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao veículo. 
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Figura 12. Efeito do (Z)-cinamato de metila sobre o tônus basal de duodeno. 

Painel A mostra o gráfico com médias de variação da tensão basal do duodeno isolado 
após adição de (Z)-cinamato de metila (○, n =9) (1 - 3000µM) ou volumes equivalentes 
do veículo, Tween 80 (Δ, n =6). Dados expressos em percentual de contração controle 
com KCl 60mM feita previamente. *, p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de 
Holm-Sidak, em relação ao controle com veículo. 

Painel B apresenta gráfico com médias das amplitudes das contrações espontâneas de 
duodeno isolado em dados brutos (g), tanto em condições basais, quanto após exposição 

ao (Z)-cinamato de metila (n =9) (1 - 3000µM). #, p < 0,05, one way ANOVA seguido 
e teste de Tukey, em relação aos valores do basal.  
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Figura 13. Bloqueio das respostas de CCh (1 µM) e KCl (60 mM) pelo isômero (E)-
cinamato de metila em cólon isolado. 

Painel A mostra o gráfico com médias das respostas ao CCh (1 µM) com adição prévia 
de (E)-cinamato de metila (●, n = 7) (3 a 1000 µM). Dados em percentual da resposta 
controle de CCh (1 µM) sem qualquer adição prévia. *, p < 0,05, one way ANOVA 
seguido de teste de Holm-Sidak. 

Painel B mostra o gráfico com médias das respostas ao KCl (60 mM) com adição prévia 

de (E)-cinamato de metila (●, n =6) (3 a 1000µM). Dados em percentual da resposta 
controle de KCl 60mM sem qualquer adição prévia. *, p < 0,05, one way ANOVA 
seguido de teste de Holm-Sidak.  
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Painel A representa traçado experimental típico. O protocolo consistiu de curva 
concentração-efeito controle ao agonista CCh (3.10-9 – 10-4M), seguido de lavagem da 
preparação e adição de concentração única de (E)-cinamato de metila (100µM). Na 
presença dessa substância, foi repetida a mesma curva concentração-efeito feita 
anteriormente. 

Painel B mostra o gráfico com médias das respostas a concentrações crescentes de CCh 
(3.10-9 – 10-4M) na ausência (�, n =8) ou na presença (�, n =8) de (E)-cinamato de 
metila (100µM). Dados expressos em percentual de contração controle com KCl 60mM 
feita previamente. *, p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak. 

Painel C mostra o gráfico com médias das respostas a concentrações crescentes de KCl 
(10 – 120mM) na ausência (�, n =8) ou na presença (�, n =8) de (E)-cinamato de 
metila (100µM). Dados expressos em percentual de contração controle com KCl 60mM 
feita previamente. p > 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak. 
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5.3. Avaliação da resposta dependente de cálcio dos estoques intracelulares na 
presença de (E)-cinamato de metila. 

A capacidade do (E)-cinamato de metila em interferir na resposta dependente da 

liberação dos estoques intracelulares de cálcio na célula muscular lisa gastrointestinal 

também foi avaliada. Considerando que não foram encontradas diferenças estatísticas 

entre os dois isômeros em vários protocolos testados até este ponto do presente trabalho, 

optou-se por prosseguir o estudo apenas com o (E)-cinamato de metila, o qual 

corresponde ao principal constituinte do OEOM. Como o tecido usado para a realização 

desse protocolo foi o fundo de estômago, optou-se por adotar a concentração de 300 µM 

por ser uma concentração próxima do valor de CI50 nesse tecido.  

O protocolo testado inicialmente consistiu de estímulo contrátil com acetilcolina 

(ACh) com a preparação sendo mantida em meio sem cálcio contendo EGTA 0,5 mM. 

Como esse estímulo mobiliza os estoques intracelulares, esse procedimento foi seguido 

de recuperação desses estoques, o qual foi produzido repetindo-se essa contração em 

meio normal (contendo cálcio) para que fosse possível a repetição de novo 

procedimento de estímulo em meio sem cálcio em diferentes condições: (i) controle; (ii) 

na presença apenas do veículo (Tween 80), (iii) na presença de 0,3mM de (E)-cinamato 

de metila sozinho ou junto a ortovanadato 0,2 mM (Figura 15A). Nos experimentos 

controle, a resposta da ACh em meio sem cálcio corresponde a 34,6 ± 8,3% (n = 8) da 

contração de referência (KCl 60 mM). O valor obtido para essa resposta na presença 

apenas do veículo foi 35,3 ±7,2% (n =6), enquanto que na presença de (E)-cinamato de 

metila (300 µM) houve uma redução significativa comparada a resposta controle, para 

15,1 ± 4,5% (Figura 15B) (n =11) (p < 0,05, ANOVA teste de Tukey). 

Em alguns tecidos, o estímulo contrátil para mobilização dos estoques 

intracelulares foi cafeína na concentração de 20 mM, também adicionada ao meio 

extracelular desprovido de cálcio. Nesse caso, a temperatura da cuba foi mantida mais 

baixa, aproximadamente 25 °C (Figura 16A) visto que a resposta fásica dessa substância 

é maior do que a 37 oC (WRAY & BURDYGA, 2010). Dessa maneira, a cafeína é 

capaz de ativar a liberação de cálcio do retículo por uma ação direta sobre os receptores 

de rianodina. Da mesma forma que o protocolo do parágrafo anterior, houve dois 

estímulos com cafeína, onde o primeiro foi sempre na ausência, e o segundo, uma parte 

na ausência (controle), e outra na presença de veículo (Tween 80) ou de (E)-cinamato 

de metila (300 µM), todos intercalados pelo procedimento de reenchimento dos 
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estoques conforme descrição anterior. Na situação controle ou na presença apenas de 

veículo, a resposta fásica induzida pela cafeína foi 52,7±4,9% (n =4) e 56,6±8,2% (n 

=5), respectivamente,os quais foram expressos como % da primeira contração de 

cafeína. O (E)-cinamato de metila mais uma vez reduziu significativamente a resposta, 

dessa vez para 18,1±5,5% (n =5) (Figura 16B) (p < 0,05, ANOVA teste de Tukey). 

  



 

%
 C

o
n
tr

a
ç
ã

o
 c

o
n
tr

o
le

 (
K

+
 6

0
m

M
)

0

10

20

30

40

50

CONTROLE

Figura 15. Redução da contração dependente da liberação de IP3 pelo (E)
cinamato de metila em fundo de estômago.

Painel A representa traçado experimental típico
60mM, o meio normal é substituído por um sem 

estimulado com ACh 3µM. A preparação volta par

estímulo com ACh 3µM, mais uma vez exposta a solução sem 

com (E)-cinamato de metila

Painel B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a ACh 3
em meio sem cálcio e com EGTA 0,5mM. A resposta CONTROLE
uma contração sem adição de qualquer substância antes desse estímulo
na presença do veículo em concentração correspondente a utiliza
de metila; (E)-CINAMTO DE METILA
percentual da resposta controle de KCl 60mM
de teste de Tukey, em relação aos valores do CONTROLE.
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#

. Redução da contração dependente da liberação de IP3 pelo (E)
cinamato de metila em fundo de estômago. 

traçado experimental típico. Após contração controle 
60mM, o meio normal é substituído por um sem cálcio e com EGTA 0,5mM e então 

M. A preparação volta para o meio normal

M, mais uma vez exposta a solução sem cálcio e EGTA, incubada 

to de metila 0,3mM, e novamente estimulada com ACh 3

B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a ACh 3
e com EGTA 0,5mM. A resposta CONTROLE (n =

uma contração sem adição de qualquer substância antes desse estímulo; TWEEN 
na presença do veículo em concentração correspondente a utilizada com (E)

CINAMTO DE METILA 0,3mM (n =11). Dados expressos em 
controle de KCl 60mM. #, p < 0,05, one way ANOVA seguido 

Tukey, em relação aos valores do CONTROLE. 

51 

 

(E)-CINAMATO DE METILA

 

. Redução da contração dependente da liberação de IP3 pelo (E)-

contração controle com KCl 
e com EGTA 0,5mM e então 

a o meio normal, onde é feito 

e EGTA, incubada 

M, e novamente estimulada com ACh 3µM. 

B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a ACh 3µM 
n =8) se refere a 
; TWEEN (n =6), 

da com (E)-cinamato 
Dados expressos em 
way ANOVA seguido 

 



 

%
 C

o
n
tr

a
ç
ã

o
 i
n

ic
ia

l 

(C
a
fe

ín
a
 2

0
m

M
 /
 z

e
ro

 C
a

2
+

)

0

20

40

60

80

Figura 16. Redução da contração de Cafeína 20mM em 
cinamato de metila em fundo de estômago.

Painel A representa traçado experimental típico
com KCl 60mM, o meio normal é substituído por um sem 
então estimulado com Ca
preparação é recuperada com KCl 60mM em meio normal, retorna p

cálcio, é incubada com (E)
Cafeína 20mM para comparação com a resposta inicial de referência.

Painel B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a 
20mM em meio sem cálcio
refere a uma contração sem adição de qualquer 
TWEEN 80 (n =5), na presença do veículo em concentração correspondente a utilizada 

com (E)-cinamato de metila; e (E)
dessa substância, nessa mesma concentração. Dados expressos em perc
resposta inicial. #, p < 0,05, 
aos valores do CONTROLE.

A 

B 

 

CONTROLE TWEEN 80 CINAMATO DE METILA

300µM

#

. Redução da contração de Cafeína 20mM em meio zero cálcio pelo (E)
cinamato de metila em fundo de estômago. 

traçado experimental típico. Após o teste da viabilidade do tecido 
com KCl 60mM, o meio normal é substituído por um sem cálcio e com EGTA 0,4mM e 
então estimulado com Cafeína 20mM obtendo a resposta inicial de referência. A 
preparação é recuperada com KCl 60mM em meio normal, retorna para 

incubada com (E)-cinamato de metila 300µM, e novamente estimulada com 
para comparação com a resposta inicial de referência. 

B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a 
cálcio e com EGTA 0,4mM. A resposta CONTROLE 

refere a uma contração sem adição de qualquer substância antes desse estímulo; 
, na presença do veículo em concentração correspondente a utilizada 

cinamato de metila; e (E)-CINAMTO DE METILA 300µM
dessa substância, nessa mesma concentração. Dados expressos em perc

p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de Tukey, em relação 
aos valores do CONTROLE. 
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B mostra gráfico com as médias das respostas da segunda exposição a Cafeína 
mM. A resposta CONTROLE (n =4) se 

substância antes desse estímulo; 
, na presença do veículo em concentração correspondente a utilizada 

M (n =5), adição 
dessa substância, nessa mesma concentração. Dados expressos em percentual da 

Tukey, em relação 
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5.4. Investigação do mecanismo do efeito inibitório do (E)-cinamato de metila 
sobre segmentos do trato gastrintestinal de ratos in vitro. 

A primeira hipótese a ser testada foi a de que o (E)-cinamato de metila poderia 

ser uma droga antimuscarínica pois, afinal de contas, substâncias com esse perfil agem 

de forma inibitória no comportamento motor do trato gastrintestinal. Para confirmar, 

comparamos essa ação com a atropina, antagonista muscarínico clássico. 

Primeiramente, utilizou-se a atropina com o mesmo protocolo adotado anteriormente 

com os isômeros de cinamato de metila em fundo de estômago, no qual foi avaliado o 

perfil da resposta contrátil ao CCh (1µM). Como pode ser visto na Fig. 17, a atropina 

inibiu as contrações induzidas por CCh (1µM), mas com CI50 de 17,1 [6,1 – 48,7] nM (n 

=5), valores cerca de 23 mil vezes mais baixos do que os obtidos com o (E)-cinamato de 

metila (432,4 [346,6 – 539,6] µM, n =6), sendo inegável a maior potência 

farmacológica da atropina frente ao (E)-cinamato de metila. Por outro lado, as eficácias 

são equivalentes. Contudo, quando a resposta contrátil ao KCl (60mM), conforme 

descrito em tópicos anteriores, foi testada na presença de atropina, verificamos que 

mesmo elevando a concentração dessa substância até 10 µM – capaz de abolir a 

resposta contrátil induzida por CCh nesse mesmo tecido – a resposta ao KCl manteve-se 

correspondente a 95,8±12,1% (n =6) da resposta controle, sem nenhuma redução 

significativa induzida pela atropina (p < 0,05 ANOVA seguido de teste de Tukey) 

(dados não mostrados). Vale lembrar que os isômeros de cinamato de metila além de 

bloquear as respostas dependentes de acoplamento farmacomecânico, também foram 

capazes de bloquear respostas dependentes de acoplamento eletromecânico dentro de 

uma mesma faixa de concentração. 

Concluindo, então, que o efeito antiespasmódico não pode ser explicado por 

bloqueio específico do receptor muscarínico, investigamos se a óxido nítrico sintase 

(NOS), enzima produtora de óxido nítrico, daria alguma contribuição ao efeito do (E)-

cinamato de metila por estimular a liberação desse agente miorrelaxante 

gastrointestinal. Assim, o efeito inibitório do (E)-cinamato de metila sobre a resposta 

contrátil induzida por CCh (1 µM) foi  avaliado mais uma vez, mas agora na presença 

de L-NAME (300 µM), inibidor inespecífico da NOS. Pode-se ver na figura 18 que a 

presença do L-NAME não afetou o efeito inibitório do (E)-cinamato de metila, visto que 

o valor de CI50 na presença desse inibidor foi de 382,9[340,0 – 431,3]µM (n =6), o qual 
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não diferiu do valor obtido na sua ausência (432,4 [346,6 – 539,6] µM, n =6; p > 0,05, 

ANOVA teste de Holm-Sidak). 

Também se avaliou a participação de canais para potássio nos efeitos 

antiespasmódicos do (E)-cinamato de metila utilizando o tetraetilamônio (TEA; 3 mM), 

um bloqueador desses canais. Novamente, o efeito inibitório do (E)-cinamato de metila 

sobre a resposta contrátil induzida por CCh (1 µM) foi  avaliado na ausência e na 

presença de TEA. A presença de TEA na cuba também não afetou o efeito inibitório do 

(E)-cinamato de metila (Figura 19), visto que a CI50 foi de 399,5 [149,8 – 1065,5] µM 

(n =6), valor sem diferença significativa em relação ao obtido na ausência de (E)-

cinamato de metila (432,4 [346,6 – 539,6] µM, n =6; p > 0,05, ANOVA teste de Holm-

Sidak). 

A fim de confirmar que as respostas antiespasmódicas visualizadas até então 

eram causadas pelo relaxamento farmacológico do tecido e não por um eventual efeito 

deletério do (E)-cinamato de metila que pudesse causar morte tecidual, um protocolo 

para avaliar especificamente a recuperação da resposta contrátil foi realizado. Os tecidos 

escolhidos para essa avaliação foram tiras de fundo de estômago e de cólon. Em ambos 

os tecidos o protocolo consistiu de realização de resposta controle de KCl 60mM, um 

primeiro estímulo com CCh 1µM, renovação da solução até que se atingisse o tônus 

basal novamente e exposição por 30 minutos a 1mM de (E)-cinamato de metila. Após 

esse período de exposição, a substância teste foi removida por diversas trocas da 

solução da cuba por outra sem adição de (E)-cinamato de metila. Após essa etapa, foi 

realizado mais um estímulo com CCh 1µM para comparação com a mesma resposta 

feita anteriormente a exposição com (E)-cinamato de metila.  

Para o fundo de estômago (n =7), a primeira resposta de CCh foi equivalente a 

174,3±19,4% da resposta de KCl 60mM. Após a exposição ao (E)-cinamato de metila (1 

mM) por 30 min e sua posterior remoção do meio de perfusão, a segunda resposta ao 

CCh (1 µM) foi de 208,7±22,6%, sem diferença estatística em relação a primeira (p > 

0,05, ANOVA teste de Tukey) (Figura 20A). Resposta semelhante foi encontrada em 

tecido cólico (n =6), em que a primeira resposta ao CCh (1 µM) foi de 143,3±36,16% da 

resposta ao KCl e a segunda correspondente a 176,5±35,5% da contração de referência, 

sem qualquer diferença estatística em relação à primeira, (p > 0,05, ANOVA teste de 

Tukey) (Figura 20B).  
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Figura 17. Comparação do efeito inibitório sobre estímulo de CCh 1µµµµM do (E)-
cinamato de metila com a atropina em fundo de estômago. 

Gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de concentrações 
crescentes de atropina (�, n =5) (10-10 a 10-6M) ou (E)-cinamato de metila (●, n =6) (3 

a 3000µM, ou seja, 3.10-6 a 3.10-3M). Dados em percentual da resposta controle, ou 

seja, estímulo contrátil de CCh 1µM sem adição prévia de qualquer substância. 
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Figura 18. Avaliação da participação da NOS no efeito do (E)-cinamato de metila 
em fundo de estômago. 

Gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de (E)-cinamato de 
metila (3 a 3000µM) na ausência (●, n =6) ou na presença de L-NAME 300µM (�, n 
=6). Dados em percentual da resposta controle, ou seja, estímulo contrátil de CCh 1µM 
sem adição prévia de qualquer substância. p > 0,05, two way ANOVA seguido de teste 
de Holm-Sidak, em relação ao controle com veículo. 
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Figura 19. Avaliação da participação de canais para Potássio no efeito do (E)-
cinamato de metila em fundo de estômago. 

Gráfico com médias das respostas ao CCh 1µM com adição prévia de (E)-cinamato de 
metila (3 a 3000µM) na ausência (●, n =6) ou na presença de TEA 3mM (○, n =6). 
Dados em percentual da resposta controle, ou seja, estímulo contrátil de CCh 1µM sem 
adição prévia de qualquer substância. p > 0,05, two way ANOVA seguido de teste de 
Holm-Sidak, em relação ao controle com veículo. 
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Figura 20. Avaliação da recuperação do tecido gastrintestinal após exposição a 
1mM de (E)-cinamato de metila. 

Painel A mostra gráfico com médias das alterações de tônus no fundo de estômago após 

resposta a CCh 1µM (�, n =7), seguido de renovação da solução até atingir o tônus 
basal para adição de (E)-cinamato de metila 1mM, após 30 minutos de exposição, nova 

troca de solução e repetição do estímulo de CCh 1µM (▨, n =7). Os dados foram 

expressos em percentual de resposta ao KCl 60mM realizada antes do início do 
protocolo. *, p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Tukey. 

Painel A mostra gráfico com médias das alterações de tônus no cólon após resposta a 

CCh 1µM (�, n =6), seguido de renovação da solução até atingir o tônus basal para 
adição de (E)-cinamato de metila 1mM, após 30 minutos de exposição, nova troca de 

solução e repetição do estímulo de CCh 1µM (▨, n =6). Os dados foram expressos em 

percentual de resposta ao KCl 60mM realizada antes do início do protocolo. *, p < 0,05, 
two way ANOVA seguido de teste de Tukey. 
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4.5. Efeito do (E)-cinamato de metila sobre os níveis intracelulares de cálcio em 
células musculares lisas dissociadas a fresco do cólon de rato 

Com a metodologia de isolamento de células de cólon e leitura de cálcio 

intracelular através da fluorescência (F) em microscópio confocal é possível uma 

inferência direta do efeito do (E)-cinamato de metila sobre o nível de cálcio citossólico. 

Uma vez no sistema de aquisição de dados, ajustou-se a fluorescência basal ao 

microscópio confocal, permitindo-se assim a observação dos diferentes momentos do 

comportamento celular em relação aos níveis de cálcio intracelular. A maior parte das 

células apresentou níveis estáveis (sem alterações marcantes na fluorescência ao 

decorrer do tempo de observação). No entanto, cerca de 20 a 30% das células 

mostraram aumentos transitórios e intensos da fluorescência conforme visto na Figura 

21 (destacado por setas no painel A), fenômeno que reflete as alterações dos níveis 

intracelulares de cálcio e caracteriza atividade espontânea, típicas nessas células (Figura 

21B). Essa característica, junto ao aspecto uniforme do interior da célula, indicava a 

viabilidade das preparações e a eficácia da técnica de isolamento em manter as células 

ainda vivas. 

Na avaliação do efeito do (E)-cinamato de metila sobre esses parâmetros, após a 

observação basal por um tempo mínimo de 5 minutos, adicionou-se (E)-cinamato de 

metila na concentração de 600 µM (n =13) ou volume equivalente apenas do veículo 

(Tween 80; n =9). Na presença de (E)-cinamato de metila, observou-se queda da 

fluorescência da preparação em relação ao basal (Figura 22A), indicando que essa 

substância diminui os níveis intracelulares de cálcio na célula muscular lisa cólica. Ao 

longo de pouco mais de 300 segundos de observação, a fluorescência intracelular foi 

reduzida para aproximadamente 60% da fluorescência basal, sendo esta redução 

estatisticamente significativa em relação às células tratadas apenas com o veículo (p < 

0,05, ANOVA teste de Holm-Sidak) (Figura 22B). 
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Figura 21. Verificação da viabilidade da preparação de células de cólon isoladas 
através da observação de atividade espontânea de subgrupo de células. 

Painel A mostra imagens com intensidade de fluorescência (F) de Fluo-4 em células 
isoladas de cólon de ratos. Em destaque (apontado pela seta branca), pulso de cálcio 
intracelular mostrado através de imagens sequenciadas, onde A1 mostra nível basal de 
fluorescência e A2 o momento em que há um aumento espontâneo desse nível. 

Painel B representa a oscilação da fluorescência de Fluo-4 presente em uma parte das 
células isoladas de cólon a cada experimento. Dados representam a observação de um 
“n” experimental e os valores são expressos percentualmente em relação a fluorescência 
basal (F0). 
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Figura 22. Efeito de (E)-cinamato de metila (600 µµµµM) sobre a fluorescência de 
Fluo-4 em células de cólon isoladas. 

Painel A mostra imagens com intensidade de fluorescência de Fluo-4 em células 
isoladas de cólon de ratos. A1 mostra nível basal de fluorescência e A2 após a adição de 

(E)-cinamato de metila 600µM (destaque para as células indicadas pelas setas brancas). 

Painel B mostra gráfico com médias de fluorescência antes e após a adição de (E)-

cinamato de metila (600µM; ●, n = 13) ou volume correspondente do veículo Tween 80 
(○, n = 9). Valores são expressos percentualmente em relação a fluorescência basal (F0). 
* p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao controle 
com veículo. 
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5.6. Efeito do (E)-cinamato de metila sobre a medida de pressão intragástrica em 
ratos acordados. 

Com os achados de ação antiespasmódica in vitro, decidiu-se avaliar se esse 

efeito poderia ser manifestado também in vivo. A inserção intragástrica de um balão 

devidamente acoplado a um sistema de aquisição permitiu o registro contínuo das 

contrações gástricas com o animal mantido acordado durante a administração 

intragástrica de (E)-cinamato de metila, ou apenas do veículo. Respeitado um período 

de observação basal de 30 minutos, seguiu-se a administração de duas doses de (E)-

cinamato de metila 50 mg/kg (n = 5) ou volume correspondente apenas do veículo 

(Tween 80; n = 4), com intervalo de 30 minutos entre elas (Figura 23A). O parâmetro 

avaliado foi a amplitude das contrações gástricas e os valores foram expressos em 

percentual das médias das contrações basais durante os primeiros 30 minutos 

considerados como período de observação. Como o perfil de contrações gástricas 

espontâneas seguiu complexo comportamento que revela ao menos dois componentes 

de frequência (o primeiro mais rápido com aproximadamente 5 contrações/min, o 

segundo mais lento parecendo oscilar a cada 60 min – linha tracejada na figura 23A), 

decidiu-se pela quantificação de três faixas de tempo diferenciadas, cinco, dez e vinte 

minutos após a administração das substâncias (E)-cinamato de metila ou veículo. Ao se 

observar a média das respostas cinco minutos após a administração da substância, é 

possível notar uma diminuição da amplitude tanto com a substância teste quanto com o 

veículo em relação à amplitude das contrações registradas ao longo dos 30 minutos do 

período de observação. Contudo na segunda dose, o (E)-cinamato de metila reduziu a 

magnitude dessas oscilações gástricas para 33,2 ± 4,4% enquanto que o Tween 80 

reduziu para apenas 57,8 ± 5,9% da amplitude do período de observação, valores 

significativamente diferentes quando comparados entre si (p < 0,05, ANOVA teste de 

Dunn). Estendendo-se o período de quantificação para dez minutos, o perfil encontrado 

para o período de cinco minutos se mantém, visto que a administração de (E)-cinamato 

de metila reduziu a magnitude das contrações gástricas para 49,9 ± 1,8% e o Tween 80 

para 69,1 ± 2,7%, valores mais uma vez estatisticamente diferentes (p < 0,05, ANOVA 

teste de Dunn). Quando a quantificação se estende por vinte minutos após a 

administração das substâncias não é mais visualizada qualquer diferença estatística entre 

as respostas (p > 0,05, ANOVA) (Figura 23B).  
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Figura 23. Efeito de (E)
acordados. 

Painel A mostra traçado experimental obtido 
metila em rato acordado com pressão intragástrica monitorada
basal das contrações gástricas, seguida de uma primeira administração de (E)
de metila (50 mg/kg) e 30 minutos depois uma segunda 
mesma concentração. 

Painel B mostra gráficos com as médias das amplitudes de contrações gástricas após 

administração de (E)-cinamato de metila 50

de veículo, Tween 80 (�, n
amplitudes basais. *, p < 0,05, 
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. Efeito de (E)-cinamato de metila na pressão intragástrica de ratos 

traçado experimental obtido da administração de (E)
com pressão intragástrica monitorada. Primeiro houve registro 

basal das contrações gástricas, seguida de uma primeira administração de (E)
) e 30 minutos depois uma segunda dose da mesma substância na 

gráficos com as médias das amplitudes de contrações gástricas após 

cinamato de metila 50 mg/kg (▨, n =5) ou volume correspondente 

, n = 4), expressas percentualmente em relação a média das 
, p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de Dunn.
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. Primeiro houve registro 
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5.7. Avaliação do potencial anti-inflamatório do (E)-cinamato de metila em modelo 
de colite induzida por ácido acético. 

Além do potencial antiespasmódico, também foi avaliada a capacidade do (E)-

cinamato de metila em reverter um quadro inflamatório do trato gastrintestinal. O 

modelo escolhido consistiu da instilação de ácido acético 5% por via retal, que produz 

inflamação cólica. As observações iniciais foram fundamentais para estabelecimento do 

modelo experimental de um quadro inflamatório local. Para comparar a eficácia anti-

inflamatória do (E)-cinamato de metila com uma substância reconhecidamente inibitória 

do processo inflamatório gastrintestinal, foi usada a prednisolona como controle 

positivo. 

Baseado na escala descrita previamente, foram atribuídos escores aos tecidos 

obtidos dos animais conforme distribuição em grupos já relatados. A maioria dos 

animais sham, ou seja, que receberam instilação de salina ao invés de ácido não 

apresentaram alterações morfológicas típicas de desenvolvimento de processo 

inflamatório (Figuras 24A e 24B). No entanto, nos tecidos de animais que receberam a 

instilação de ácido acético, diversas alterações morfológicas como eritema da mucosa 

cólica (Figura 24C), de leve a severos edemas teciduais (Figuras 24D e 24E) e 

ulcerações puderam ser observadas, incluindo extensa necrose tecidual (Figura 24F). Os 

dados resultantes da análise dos escores macroscópicos estão representados na Tabela 3. 

Houve aumento significativo do valor dos escores do grupo colite (n =11), ou seja, que 

recebeu apenas a instilação de ácido acético, em relação ao grupo sham (n =11) (p < 

0,05, one way ANOVA seguida de teste de Dunn). Apesar da tendência de dimuição 

dos escores, os tratamentos com (E)-cinamato de metila 50mg/kg/dia (n =10) e 

prednisolona 1mg/kg/dia (n = 8) não foram significativamente diferentes do grupo 

colite. (p > 0,05, ANOVA seguido de teste de Dunn). 

Na contagem total de leucócitos plasmáticos, o grupo sham apresentou 5,65 ± 

0,49 x 103 células/µL (n = 10), enquanto o grupo colite mostrou aumento significativo 

desse número para 8,56 ± 0,71 x 103 células/µL (n = 9) (p < 0,05, ANOVA seguido de 

teste de Tukey). Ambos os tratamentos reduziram os níveis de leucócitos para 6,44 ± 

0,43 x 103 células/µL (n =9) para os animais tratados com (E)-cinamato de metila (50 

mg/kg/dia, v.o.) e para 5,44 ± 0,57 x 103 células/µL (n = 6) nos animais tratados com 

prednisolona (1mg/kg/dia; p < 0,05, ANOVA seguido de teste de Tukey) (Figura 25).  
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A determinação dos níveis da citocina pró-inflamatória IL-1β foi avaliada no 

próprio tecido de cólon e um aumento significativo da quantidade dessa citocina foi 

observado no grupo colite (737,3 ± 81,4 pg/mL; n = 5) em relação ao grupo sham 

(434,1 ± 22,9 pg/mL; n = 7; p < 0,05, ANOVA seguido de teste de Tukey). Os valores 

nos grupos tratados com (E)-cinamato de metila e prednisolona foram 511,0 ± 75,7 

pg/mL (n = 5) e 317,4 ± 23,9 pg/mL (n = 6), respectivamente, contudo apenas os 

valores do grupo prednisolona alcançaram diferença estatística significativa em relação 

ao grupo colite (p < 0,05, ANOVA seguido de teste de Tukey) (Figura 26). 

 

Tabela 3. Avaliação macroscópica de inflamação de cólon de animais submetidos a 

colite induzida por ácido acético.  

Escores macroscópicos para inflamação cólica 

Grupo Mediana (mín – máx) / n 

Sham 0 (0-1) / n =11 

Colite 2 (2-4)a / n =11 

(E)-cinamato de metila 2 (1-3)a / n =10 

Prednisolona 2 (1-3)a / n =8 
a, p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de Dunn em relação ao grupo sham. 
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Figura 24. Características morfológicas encontradas em cólons isolados de animais 
submetidos ao modelo de colite induzida por ácido acético. 

Nas imagens (A) e (B) estão ilustrados cólons sem alterações morfológicas. Já em (C) 
está demonstrado eritema da mucosa cólica, enquanto em (D) é visível edema leva desse 
tecido. As imagens (E) e (F) ilustram os casos mais extremos de inflamação, com 
edema severo, ulcerações e necrose tecidual. (A), (D) e (E) são tecidos fechados, já (B), 
(C) e (F) são tecidos abertos longitudinalmente e face da luz exposta para cima. 
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Figura 25. Contagem de leucócitos totais no sangue de animais submetidos ao 
modelo de colite induzida por ácido acético. 

Gráfico com médias das leituras de leucócitos totais no sangue de animais que 
receberam instilação apenas de salina, chamados de sham (�, n =10); animais que 
receberam instilação com ácido acético, chamados de colite (�, n =9); e os animais que 
além da instilação de ácido acético receberam tratamento com (E)-cinamato de metila 
50mg/kg/dia (▨, n =9) ou prednisolona 1mg/kg/dia (▩, n =6). a, p < 0,05, one way 
ANOVA seguido de teste de Tukey em relação ao grupo sham. b, p < 0,05, one way 
ANOVA seguido de teste de Tukey em relação ao grupo colite. 
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Figura 26. Teor de IL-1β em segmentos de cólon de grupos de animais envolvidos 
no modelo de colite induzida por ácido acético. 

Gráfico com médias do teor de IL-1β medidas diretamente no tecido cólico de animais 
que receberam instilação apenas de salina, chamados de sham (�, n = 7); animais que 
receberam instilação com ácido acético, chamados de colite (�, n = 5); e os animais que 
além da instilação de ácido acético receberam tratamento com (E)-cinamato de metila 
50mg/kg/dia (▨, n = 5) ou prednisolona 1 mg/kg/dia (▩, n = 6). a, p < 0,05, one way 
ANOVA seguido de teste de Tukey em relação ao grupo sham. b, p < 0,05, one way 
ANOVA seguido de teste de Tukey em relação ao grupo colite. 
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Os tecidos cólicos isolados dos animais submetidos ao modelo de colite foram 

montados em banho para órgão isolado para a execução de dois protocolos, sendo o 

primeiro a construção de curva concentração-efeito ao KCl (10 – 140 mM). Nesse 

protocolo, o valor de efeito máximo (Emax) para os animais sham foi de 0,210 ± 0,033 

g/mg de tecido (n =5), valor significativamente maior que nos tecidos de animais com 

colite (0,049 ± 0,008 g/mg de tecido; n = 5, p < 0,05, ANOVA seguido de teste de 

Holm-Sidak). Por outro lado, os valores de CE50 não apresentaram diferença, sendo 

44,4 [27,6 – 70,6] mM para animais do grupo sham e 62,2 [47,6 – 81,1] mM em 

segmentos de animais do grupo colite. Nos animais tratados com prednisolona 1 

mg/kg/dia ou (E)-cinamato de metila 50 mg/kg/dia, os valores de Emax foram 0,140 ± 

0,030 g/mg de tecido (n =5) e 0,105 ± 0,014 g/mg de tecido (n =6). Por análise de 

variância de duas vias, verificou-se que os valores de resposta contrátil dos tecidos dos 

animais submetidos ao modelo experimental de colite foram significativamente maiores 

que os valores obtidos com os tecidos dos animais do grupo colite não tratados com 

nenhum desses compostos (p < 0,05, two-way ANOVA seguido de teste de Holm-

Sidak) (Figura 26). 

O segundo protocolo visou avaliar de maneira indireta a funcionalidade dos 

canais operados por voltagem (VOCC) após a indução da colite por ácido acético e se o 

tratamento proposto seria capaz de reverter qualquer prejuízo identificado. Inicialmente 

foi feito um estímulo de ACh 100 µM, seguido de lavagem da preparação e adição de 

concentração de 0,3µM de nifedipina, bloqueador VOCC. Após cinco minutos foi 

adicionada novamente ACh 100µM ainda na presença do bloqueador e a resposta 

contrátil foi avaliada novamente medindo-se a amplitude máxima alcançada pelo tecido, 

tanto na ausência como na presença da nifedipina. Os dados foram expressos em 

percentual da resposta inicial para cada grupo. No grupo sham, a resposta da ACh foi 

reduzida para 26,9 ± 6,5% da resposta obtida na ausência do bloqueador (n =7). Já para 

o grupo colite, a resposta tecidual foi menos sensível ao pretratamento com o 

bloqueador VOCC e correspondeu a 65,2 ± 10,4% da resposta controle (n = 5) (p < 

0,05, ANOVA seguido de teste de Tukey). Os tecidos obtidos dos grupos tratados com 

(E)-cinamato de metila ou com prednisolona tiveram valores de contração reduzidos 

pela nifedipina para 35,9 ± 6,3% (n =7) e 37,3 ± 6,0% (n =7), respectivamente, os quais 

mostraram-se significativamente menores quando comparados ao grupo colite sem 

tratamento (p < 0,05, ANOVA seguido de teste de Tukey) (Figura 27).  
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Figura 27. Curva concentração-efeito ao KCl em cólon isolado de animais 
submetidos ao modelo de colite induzida por ácido acético. 

Gráfico com médias das respostas a concentrações crescentes de KCl (10 – 140mM) em 
segmentos de cólon de animais que receberam instilação apenas de salina, ou sham (�, 
n =5); os que receberam instilação com ácido acético, colite (�, n =5); e aqueles que 
receberam instilação com ácido e tratamento com (E)-cinamato de metila 50mg/kg/dia 
(●, n =6) ou prednisolona 1mg/kg/dia (Δ, n =5). Dados expressos em gramas(g) de 
tensão/mg de tecido seco.*, p < 0,05, two way ANOVA seguido de teste de Holm-
Sidak, em relação ao grupo colite. 
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isolado de grupos de animais envolvidos no modelo de colite induzida por ácido 
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Painel A mostra traçado experimental típico em cólon isolado de animal sham, ou seja, 
que recebeu instilação apenas de salina (superior) e animal com colite induzida por 
ácido acético (inferior). Consistiu da adição de concentração supramáxima de 
acetilcolina (ACh 100µM), seguido de lavagem, adição de Nifedipina 0,3µM e 
repetição da mesma concentração de acetilcolina utilizada anteriormente. 

Painel B mostra gráficos com médias das respostas a ACh 100µM na presença de 
Nifedipina 0,3µM. Os grupos representados são sham (�, n = 7); colite, aqueles 
animais que receberam instilação com ácido acético (�, n = 5); e os animais que além a 
instilação de ácido acético receberam tratamento com (E)-cinamato de metila (▨, n = 7) 
ou prednisolona (▩, n = 7). Dados expressos em percentual da resposta de ACh 100µM 
sem nenhuma adição prévia. a, p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de Tukey 
em relação ao grupo sham. b, p < 0,05, one way ANOVA seguido de teste de Tukey em 
relação ao grupo colite.  
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6. DISCUSSÃO. 
No presente estudo, a primeira observação que merece destaque é que o OEOM 

apresentou efeito antiespasmódico em preparações isoladas de músculo liso 

gastrointestinal de ratos, especialmente em preparações estimuladas com KCl e CCh. 

Tais efeitos corroboram dados anteriores demonstrados em anéis de traquéia de acordo 

com o estudo de Pinho et al. (2012). Além disso, os valores de CI50 encontrados para os 

tecidos gastrintestinais foram observados em faixa de concentração similar às reportadas 

no estudo de Pinho et al. (2012), indicando que, provavelmente, o mecanismo de ação 

para produzir ações antiespasmódicas em tecido muscular liso das vias aéreas e do trato 

gastrintestinal é comum. 

Os isômeros do cinamato de metila apresentaram ação inibitória com perfil 

similar ao observado para o OEOM. A comparação dos os valores de CI50 do OEOM 

com aqueles encontrados com os isômeros do cinamato de metila adotando a mesma 

unidade (µg/mL) no fundo de estômago, um tecido que apresentou pouca 

susceptibilidade ao efeito do Tween 80, permite notar a semelhança entre os valores 

(Tabela 4). Matematicamente se imagina que se os isômeros, cuja soma representa 

39,5% do óleo essencial, teriam valores de CI50 proporcionalmente menores, mas isso 

só aconteceria se eles fossem os únicos contribuintes para o efeito final do óleo 

essencial. Na verdade, os demais componentes podem estar influenciando o resultado 

final do óleo, por exemplo, já foi demonstrado que a carvona, 9,6% do óleo essencial, 

também possui ação antiespasmódica em trato gastrintestinal in vitro (SOUZA et al., 

2012). Com base nessa observação pode-se inferir que o efeito global visualizado com o 

óleo tem uma forte participação dos isômeros de cinamato de metila, contudo não 

exclusivamente destes. 
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Tabela 4. Comparação entre valores de CI50 para bloqueio de CCh em fundo de 
estômago isolado. 

Substância 
CI50 – CCh 

Fundo de estômago 

OEOM 91,9 [55,2 – 153,0] µg/mL 

(E)-cinamato de metila 
432,4[346,6 – 539,6] µM 

63,6[36,9 – 109,5] µg/mL 

(Z)-cinamato de metila 
392,6[227,8 – 675,9] µM 

70,0[56,1 – 87,4] µg/mL 

 

O efeito inibitório sobre a contratilidade evidenciado com os isômeros de 

cinamato de metila aconteceu em pelo menos três segmentos distintos do trato 

gastrintestinal: fundo, antro e duodeno. Apesar de terem comportamentos motores bem 

diferentes tanto in vivo, quanto in vitro, as estruturas histológicas desses órgãos é 

relativamente comum ao longo de todo TGI. Apesar de não terem sido feitos 

experimentos com outras regiões do TGI, e baseados nos resultados obtidos também em 

músculo liso respiratório, é provável que esse comportamento inibitório do OEOM e 

seus constituintes seja encontrado em outros segmentos gastrintestinais diferentes dos 

estudados no presente estudo. 

Ainda observando a Tabela 4, não existe diferença significativa nos valores de 

CI50 entre os isômeros (E)- e (Z)-cinamato de metila. Isso também foi evidenciado em 

outros tecidos e demonstra que o efeito farmacológico dessa substância não depende da 

disposição espacial do grupamento funcional metil éster ligado ao carbono insaturado 

mais distal em relação ao anel aromático. Baseado nisso, decidiu-se prosseguir o estudo 

apenas com uma das duas moléculas. A opção pelo isômero (E)-, ou trans-, foi 

exclusivamente pela sua presença em maior quantidade no OEOM, objeto primário 

desse estudo. 

O efeito levemente mais potente desses isômeros de cinamato de metila no 

bloqueio da resposta contrátil induzida por CCh em relação ao estímulo induzido por 

KCl revelou a hipótese de uma provável ação preferencial pelo acoplamento 

farmacomecânico frente ao acoplamento eletromecânico. Sabe-se que a contração 

evocada pelo KCl decorre de uma despolarização da membrana celular resultante da 
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alteração do potencial eletroquímico do íon potássio, mantendo assim o potencial da 

membrana em valores menos negativos (RIBEIRO-FILHO et al., 2012). Já a contração 

evocada pelo CCh tem como primeiro evento a ligação dessa molécula ao receptor 

muscarínico (acoplado a proteína G) que além do recrutamento de cálcio extracelular, 

leva a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático através da sinalização com 

segundo mensageiro, o IP3 (WEBB, 2003). Entretanto, a provável hipótese de bloqueio 

direto dos receptores muscarínicos como mecanismo responsável pelo efeito antagônico 

do cinamato de metila não pode ser sustentada pelos presentes resultados. Tal conclusão 

está baseada na comparação do efeito desses compostos com o antagonista atropina que 

se comporta de maneira claramente diferente em relação aos estímulos contráteis 

empregados: reverte totalmente uma contração colinérgica com alta potência 

farmacológica, enquanto que é inerte contra uma contração mediada 

eletromecanicamente, mesmo a concentrações cerca de 10 vezes mais altas que aquela 

que produz relaxamento máximo da contração colinérgica. Contudo, a interação do 

cinamato de metila com o receptor muscarínico, se existir, representará pouca influência 

nos efeitos antiespasmódicos dessa substância no trato gastrintestinal.  

Uma possível explicação para o efeito ligeiramente preferencial no acoplamento 

farmacomecânico é fornecida pela observação do efeito do (E)-cinamato de metila sobre 

as contrações dependentes da liberação dos estoques intracelulares de cálcio. Como a 

resposta fásica da contração através de acoplamento farmacomecânico decorre da 

liberação de cálcio dos estoques intracelulares, é possível que essa redução no início da 

faixa de concentrações efetivas seja decorrente da redução de cálcio proveniente dos 

estoques. Para confirmar a habilidade do (E)-cinamato de metila em reduzir os níveis 

intracelulares desse íon, buscou-se medir, através de microscopia confocal, a 

concentração de cálcio em células isoladas a fresco de cólon de ratos. Parece ter ficado 

claro que o efeito antiespasmódico do (E)-cinamato de metila é causado pela diminuição 

dos níveis de cálcio citoplasmáticos da célula muscular lisa. Contudo o mecanismo 

utilizado por essa molécula para chegar a esse efeito precisa ser melhor investigado. 

Já que o acoplamento eletromecânico é um evento dependente do potencial 

eletroquímico da membrana e não tem um recrutamento de cálcio dos estoques tão 

pronunciado; ele dependeria de outro mecanismo pra ser bloqueado, que seria visível a 

partir de uma concentração mais elevada. Esse segundo mecanismo seria independente 
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do tipo de acoplamento, uma vez que o efeito inibitório do (E)-cinamato de metila 

ocorreu em ambas contrações. 

Na tentativa de explicar o mecanismo para o efeito miorrelaxante do (E)-

cinamato de metila, foram testadas duas possibilidades, a primeira para saber se essa 

substância dependeria da produção de óxido nítrico para produzir efeito miorrelaxante, e 

a segunda para estudar se o relaxamento da célula muscular lisa poderia ser decorrente 

de hiperpolarização mediada pela abertura de canais de potássio. Entretanto, as duas 

hipóteses não se confirmaram. Investigamos também se o efeito inibitório sobre o 

comportamento contrátil poderia ser causado por um efeito deletério do cinamato de 

metila sobre a célula muscular lisa. Essa hipótese também parece pouco provável após a 

demonstração de que segmentos de fundo de estômago e cólon são capazes de 

responder a estímulos contráteis com magnitude similar às condições controle, mesmo 

após exposição por 30 minutos a 1mM de (E)-cinamato de metila. 

Parte importante do desenvolvimento desse estudo foi o entendimento da 

repercussão que esse efeito antiespasmódico poderia ter in vivo. O protocolo de pressão 

intragástrica foi executado por permitir visualização direta do comportamento motor do 

tecido gástrico mantendo-se o animal acordado. O interessante é que o efeito 

antiespasmódico também se confirmou in vivo, embora tenha se manifestado 

rapidamente (até 10 min da administração intragástrica) e tenha se manifestando apenas 

após a administração da segunda dose de 50 mg/kg em um intervalo de tempo de 30 

min entre elas. Apesar da extrapolação dos valores inibitórios da cuba para os valores 

que produziriam efeitos inibitórios in vivo não ser possível, pode-se estimar a cinética 

de estabelecimento do efeito antiespasmódico. Com base nesses resultados, decidimos 

pela escolha da dose que seria utilizada no modelo de inflamação intestinal. 

Baseados no estudo de Pinho et al. (2012), que demonstraram ser o cinamato de 

metila uma substância com potencial ação em situações que envolvem atividade 

miorrelaxante em músculo liso, nocicepção e efeito anti-inflamatório, e tendo como 

base que esses três elementos podem estar presentes ao mesmo tempo no trato 

gastrintestinal, decidiu-se pela avaliação do efeito anti-inflamatório do cinamato de 

metila usando modelo de colite induzida por ácido acético. Na escolha da dose de (E)-

cinamato de metila a ser administrada, utilizou-se a dose de 50 mg/kg, por ser superior 

aos 30 mg/kg empregados por Ballabeni et al. (2009) em modelo de edema de pata, no 



77 

 

entanto sem exercer os efeitos adicionais sobre a motilidade gástrica in vivo, conforme 

dito anteriormente. 

A inflamação causada pelo modelo de colite induzida por ácido acético foi 

consistente sendo constatada tanto por métodos morfológicos quanto por meios 

analíticos bioquímicos. A confirmação do processo inflamatório contou com os aspectos 

visuais dos tecidos inflamados, com a leucocitose dos animais e com a dosagem direta 

de citocina pró-inflamatória típica de modelos de colite (IL-1β). Além disso, o modelo 

empregado foi sensível, como esperado, ao tratamento com o controle positivo 

prednisolona, que cumpriu seu papel de glicocorticoide sendo eficaz em reduzir o 

número de leucócitos circulantes e citocinas inflamatórias (KATZUNG, 2006). O efeito 

anti-inflamatório do cinamato de metila foi demonstrado, sendo sua eficácia comparável 

à redução da inflamação promovida pela prednisolona, apesar de em alguns parâmetros 

não ter sido revelada diferença significativa dos valores obtidos do grupo tratado com 

cinamato de metila em relação ao grupo com colite, por exemplo, na dosagem de IL-1β. 

Parte dessa discrepância pode ser explicada pelo número de observações relativamente 

reduzido como forma de minimizar a utilização de maior quantidade de animais, além 

do fato de que o modelo incluiu a aplicação intraluminal de agente cáustico como o 

ácido acético, fator que tende a tornar o dano tecidual deveras rigoroso como pode ser 

evidenciado pela extensa área de necrose tecidual. Especula-se aqui a possibilidade de 

que os efeitos anti-inflamatórios poderiam ser mais evidentes caso outro modelo de 

colite tivesse sido adotado, por exemplo, pela utilização de agente não cáustico como o 

sulfato de dextrana. Certamente, estudos adicionais serão necessários para investigar 

essa hipótese. 

Contudo, a maior relevância será dada ao aspecto funcional. O modelo descrito 

por Myers et al. (1997) descreveu uma redução na resposta contrátil a agonista 

muscarínico e a solução despolarizante de KCl em função do desenvolvimento de 

processo inflamatório cólico induzido por ácido acético. Além disso, em protocolo com 

nifedipina ficou demonstrada a diminuição da contribuição dos canais de cálcio 

operados por voltagem na inibição de respostas contráteis por concentração 

supramáxima de ACh. Esse dados corroboraram com as observações feitas por 

Kinoshita et al. (2003) em modelo de colite induzida por TNBS em que, mais uma vez, 

foi relatada diminuição da resposta ao agonista muscarínico e a solução despolarizante 

de KCl, demonstrando que curvas concentração-efeito ao ativador direto de canais de 
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cálcio do tipo L, Bay K 8644, não conseguiam contrair a preparação com animais 

inflamados, em comparação com a de animais controle. Além disso, o processo 

inflamatório diminui as correntes de canais de cálcio em células cólicas isoladas, 

embora não houvesse alteração da expressão de mRNA da subunidade α1c do canal de 

cálcio. Nos resultados mostrados nessa dissertação, é possível notar que o déficit 

funcional descrito para os canais de cálcio foi reproduzido. Houve diminuição da 

resposta contrátil em função de uma curva concentração-efeito ao KCl, além de ficar 

claro que a nifedipina apresenta menor capacidade em reduzir a resposta muscarínica 

em tecidos submetidos à colite, indicando menor participação desses canais no 

recrutamento de cálcio para participar do processo de contração na célula muscular lisa 

gastrintestinal na ocasião de colite. Nesse contexto, os tratamentos com prednisolona ou 

com (E)-cinamato de metila melhoram parcialmente a resposta funcional dos tecidos, 

que apresentaram tendência ao retorno da função contrátil normal do segmento. Dessa 

forma, pode-se inferir que a funcionalidade desses canais foi preservada, mesmo que 

parcialmente. Parte desse fenômeno pode ser decorrente da maior participação de canais 

de cálcio operados por voltagem nos tecidos dos animais tratados com prednisolona e 

cinamato de metila, visto que a nifedipina reduziu a resposta contrátil muscarínica na 

mesma proporção que no tecido controle. 

Qureshi et al. (2011) demonstraram a ocorrência de alterações no perfil das 

oscilações intracelulares dos níveis citoplasmáticos de cálcio em miócitos isolados de 

cólon obtidos de camundongos C57Bl/6 submetidos a modelo de colite induzida por 

sulfato de dextrana. Comparados aos controles, os tecidos dos animais com colite não 

tinham alterações significativas na frequência, na amplitude e nem na área sob a curva 

das ondas de liberação de cálcio. Por outro lado, os efeitos causados pela administração 

de cafeína nessas células foi claramente diferenciado, sendo geralmente mais 

expressivos nos tecidos de animais controle enquanto que nos tecidos de animais com 

colite, cafeína produziu efeitos menos pronunciados nas ondas de cálcio. Em parte, essa 

alteração foi atribuída a alterações da expressão de SERCA2 e fosfolambam, proteínas 

envolvidas na mobilização de cálcio no retículo sarcoplasmástico, que estão reduzidas 

nos animais submetidos a colite. As dismotilidades características do quadro de 

inflamações intestinais, bem como a ineficiência de outras estruturas mobilizadoras de 

cálcio podem estar relacionadas a esse quadro de desordenamento de cálcio intracelular. 

O (E)-cinamato de metila mostrou efeito de diminuição de cálcio intracelular em 
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miócitos provenientes de cólons normais. Uma possível abordagem é avaliar até que 

ponto o (E)-cinamato de metila pode agir no contexto de células oriundas de animais 

com inflamação cólica. 

Outras observações importantes descritas por Qureshi et al. (2011) são a redução 

dos níveis de IκBα, cuja degradação proteolítica permite ao NF-κB realizar transcrição 

gênica no núcleo; aumento da expressão de CaMKII (do inglês Ca
2+

/calmodulin-

dependent protein kinase II); e aumento dos níveis citosólicos de histona desacetilase 

(HDAC) e HDCA ligada a CaMKII. Esses dois últimos fatos podem estar facilitando a 

transcrição feita pelo NF-κB o que também deve contribuir para redução da 

contratilidade decorrente da inflamação da mucosa cólica. O cinamato de metila surge 

nesse contexto através de trabalho que demonstra seu efeito inibitório sobre a 

diferenciação de adipócitos por down-regulation da expressão de fatores de transcrição 

adipogênicos, incluindo o PPARγ (do inglês peroxisome proliferator-activated receptor 

γ) e estimulação de uma via inibitória da adipogênese. Essa via estimulada pelo 

cinamato de metila consiste em proteíno quinase ativada por fosfo-AMP (AMPK), que 

por sua vez é ativada por CaMKII (CHEN et al., 2012). A mesma estrutura envolvida 

na gênese dos efeitos inflamatórios em modelos de colite, CaMKII, pode ser estimulada 

por cinamato de metila. Essa contradição necessita de maiores investigações e avaliação 

de até que ponto essa etapa é de fato crucial no desenvolvimento ou não da resposta 

inflamatória.  

É fato que a inflamação, bem como o processo de contração, tem participação de 

canais de cálcio e mobilização deste íon (D’ALDEBERT et al., 2011). A compreensão 

de como o cinamato de metila afeta essa dinâmica no trato gastrintestinal vai possibilitar 

a visão da melhor forma de explorá-lo, ou mesmo descartar a possibilidade de seu uso.  
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7. CONCLUSÃO 
O óleo essencial de Ocimum micranthum apresenta ação antiespasmódica em trato 

gastrintestinal de ratos in vitro. 

Os isômeros (E)- e (Z)-cinamato de metila tem contribuição expressiva para ação 

inibitória do OEOM. Esse efeito ocorre sobre contrações evocadas por acoplamento 

farmacomecânico e eletromecânico independentemente da estrutura isomérica.  

O isômero (E)-cinamato de metila inibe contrações dependentes unicamente do cálcio 

intracelular.  

Ainda pode-se afirmar que esse efeito passa pela redução dos níveis de cálcio 

intracelular e independe da participação da enzima óxido nítrico sintase e de canais de 

potássio. 

O isômero (E)-cinamato de metila apresentou efeito anti-inflamatório em magnitude 

semelhante ao do glicorticóide prednisolona quando avaliado sob o ponto de vista 

funcional, e em menor intensidade sob o ponto de vista morfológico-bioquímico. 
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ANEXO 1 - Dados brutos que originaram os gráficos. 
 

Figura 6B - Bloqueio da resposta de CCh 1µM pelo OEOM em fundo de estômago. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 0,1µg/mL 0,5µg/mL 3µg/mL 5µg/mL 20µg/mL 

Tween 

104,6275 98,5201 91,2403 95,0139 95,6002 

107,3155 104,4627 99,3078 98,5107 100,6922 

107,2657 106,5834 106,5834 93,0959 96,7185 

89,1669 89,5357 92,8659 92,1572 88,8487 

94,5957 81,8184 78,8261 78,0178 98,4297 

OEOM 

108,1075 109,4365 100,6836 97,7423 99,5289 

119,9572 117,3855 115,8536 122,4089 124,758 

102,2698 96,4769 96,4769 84,1264 96,1959 

77,6889 94,9999 94,9999 103,5118 123,9747 

85,5427 67,9696 84,3572 69,5074 87,1926 

85,7792 82,2656 98,9692 97,2789 84,7983 

108,1599 122,0649 105,3289 130,2248 93,5887 
 

50µg/mL 100µg/mL 200µg/mL 500µg/mL 

91,1947 84,7743 80,1013 83,3798 
96,3291 86,6904 87,1886 84,425 

99,502 99,2359 95,7225 87,7405 
86,4623 90,7832 77,325 85,0846 
75,3852 83,9763 80,8321 77,8398 

74,904 24,3743 5,3052 2,7397 
115,6046 78,297 29,8092 0,9139 

91,398 55,9037 19,584 0 
34,9988 75,2308 39,8254 0,6005 

59,159 64,1249 18,2219 30,0761 
64,6143 29,3726 0,4711 0 
21,3988 -3,5803 5,6619 0,9992 
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Figura 7. Bloqueio da resposta de KCl 60mM pelo OEOM em fundo de estômago. 

(Valores em percentual da resposta controle de KCl 60 mM) 

Concentrações 0,1µg/mL 0,5µg/mL 3µg/mL 5µg/mL 

Tween 

120,1069 110,1118 111,6645 118,7409 

142,0931 110,9447 110,9011 114,8879 

108,0739 109,1017 102,4607 118,4109 

109,6785 94,0257 89,7435 105,042 

102,1808 103,7234 98,8167 95,7637 

90,5786 84,4214 89,6142 75,2226 

OEOM 

97,024 106,3683 96,2338 109,5987 

151,6078 108,1286 113,4212 112,388 

101,001 98,2841 91,0689 96,0319 

107,8823 96,1746 93,617 104,3986 

101,9012 88,547 87,1058 93,2795 

100,6998 108,7062 98,3191 93,8837 

81,1521 77,9927 69,5655 60,0282 

97,4322 94,8539 84,7697 90,7579 
 

20µg/mL 50µg/mL 100µg/mL 200µg/mL 500µg/mL 

111,3124 118,3421 109,1742 108,7457 110,1415 
131,1947 131,2873 102,0125 123,0849 91,8439 
110,1295 129,2025 124,4392 122,1069 152,8412 
103,4579 115,3567 111,3132 107,2698 97,97 

92,5733 92,537 89,5525 91,0266 84,5812 
74,8516 68,546 66,4688 67,8783 60,6825 

84,0214 54,4813 16,7226 4,3252 4,3252 
71,8187 42,2773 4,7654 2,3827 2,3827 
82,7514 51,9066 18,2495 3,0505 9,378 
76,9706 72,2302 43,5233 18,4544 19,7332 
91,9354 69,5508 57,5919 26,6418 5,3611 

87 47,4232 35,9165 10,504 3,8509 
46,7799 24,2241 12,25 6,3713 5,3795 
73,6251 58,8211 28,2566 4,9693 2,3079 
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Figura 9B. Bloqueio da resposta de CCh 1µµµµM pelos isômeros (Z)- e (E)-cinamato 
de metila em fundo de estômago. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 1µM 3µM 10µM 30µM 

Tween 

101,1137 94,197 90,5119 89,7907 

108,3899 98,7305 101,4147 103,1859 

93,2383 83,3131 94,1833 80,5741 

109,3406 106,989 106,4792 112,1691 

102,5329 102,949 102,9906 81,734 

(Z)-CM 

94,4188 90,7749 91,6709 92,0123 

106,1652 88,0833 85,6406 75,2178 

88,2792 72,5112 91,9503 90,8286 

82,0 93,7418 90,4176 90,772 

90,9502 83,173 95,0073 94,5595 

(E)-CM 

115,1984 111,9815 115,9998 115,4693 

97,9541 101,1282 97,9541 99,6434 

102,7273 106,8294 98,2592 98,0137 

103,2596 100,812 102,6276 91,9728 

87,4118 83,8321 81,9403 84,8902 

94,1221 89,3496 90,6422 96,4206 
 

100µM 300µM 600µM 1000µM 3000µM 

84,3493 80,9142 74,9687 75,1103 62,2694 
102,9472 89,6227 82,741 81,4247 50,1686 

71,8466 62,3459 56,6555 52,077 30,468 
111,5277 85,5945 80,4144 83,3909 64,1835 
101,0922 97,6699 97,5451 100,1456 88,3913 

77,5644 56,7759 35,0316 8,6704 1,1009 
78,8477 63,9969 64,4932 34,412 19,8141 
61,3894 47,1511 38,6424 35,1562 0,6119 
83,1456 69,7418 34,1016 5,0082 0,5412 
74,4956 50,7427 22,6356 2,5717 1,1883 

100,175 69,4396 31,7287 15,6329 2,0543 
79,0495 72,2161 52,7796 23,7154 1,8764 
79,1278 56,6888 25,5769 3,6915 1,4998 
85,0332 73,0268 36,2108 8,234 1,7618 
80,3556 58,0465 30,8931 8,0549 0,7433 
84,7234 62,7149 33,9513 4,0356 1,895 
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Figura 10A. Bloqueio das respostas de CCh 1µµµµM pelo isômero (Z)-cinamato de 

metila em antro isolado. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 1µM 3µM 10µM 30µM 

Tween 

107,8798 100,853 100,6905 89,866 

103,4735 91,89 100,3697 114,4948 

98,5576 98,1921 99,5949 92,7682 

94,8667 105,6049 106,8928 128,3693 

90,0281 91,2513 86,2496 81,4411 

(Z)-CM 

92,7672 85,2746 91,3583 85,6317 

100 100,2844 96,7025 92,5429 

93,7347 92,1073 90,4799 83,9523 

108,48 110,5584 110,3367 99,6536 

95,9349 90,6725 89,7456 85,8205 

95,496 90,0552 70,3766 69,4956 
 

100µM 300µM 600µM 1000µM 3000µM 

101,4622 94,9025 74,6548 75,4265 70,7859 
123,6599 128,5505 118,8694 124,5225 117,8296 

89,918 90,0415 86,8405 77,7119 73,854 
119,7533 126,6824 129,639 127,0996 121,023 

78,1336 76,0527 72,0738 76,5237 77,2197 

83,3203 56,4277 48,0392 42,066 14,7708 
92,2585 86,1879 70,6604 45,116 15,9986 
82,4918 77,5618 42,152 8,9896 1,4545 
92,7948 59,8171 23,8188 27,0611 2,5495 
57,1573 37,8168 16,7238 0,7242 0,2028 
73,6894 67,6779 59,0359 8,4931 2,4877 
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Figura 10B. Bloqueio das respostas de KCl 60mM pelo isômero (Z)-cinamato de 

metila em antro isolado. 

(Valores em percentual da resposta controle de KCl 60 mM) 

Concentrações 1µM 3µM 10µM 30µM 

Tween 

96,0523 116,1307 94,5359 89,3595 

87,0258 91,1916 87,0258 92,2712 

103,089 100 102,7663 106,178 

101,8412 96,7373 106,2276 101,5637 

88,558 92,7966 92,6781 88,0894 

127,6203 99,865 85,2314 87,4885 

(Z)-CM 

75,7862 107,4392 111,4495 106,3029 

111,2069 98,3851 94,9369 90,4687 

86,7585 109,1751 86,8283 95,459 

105,5346 99,8602 102,0964 96,6457 

102,4238 106,483 104,0981 107,0281 
 

100µM 300µM 600µM 1000µM 3000µM 

85,0196 77,9608 102,2222 61,3856 60,2353 
87,4742 92,4801 84,6969 87,966 84,9799 
82,4343 98,9857 109,4053 115,8598 129,6911 

102,2744 84,2415 90,0494 73,7765 84,4649 
79,7738 87,8578 83,0053 81,6373 72,7454 

83,687 80,7927 81,6891 81,8727 67,1419 

97,9717 79,6512 44,2521 22,3309 12,2489 
84,6285 39,643 29,0797 5,1117 6,253 
84,7811 65,9005 42,3905 15,4376 2,1914 
93,9762 53,3613 30,4682 30,6359 7,03 

104,0981 87,0145 76,7643 68,0619 37,1946 
 

Figura 12A. Efeito do (Z)-cinamato de metila sobre o tônus basal de duodeno. 

(Valores calculados como percentual de resposta controle de KCl 60 mM) 

Concentrações 1µM 3µM 10µM 30µM 100µM 

Tween 

-1,887 -1,8326 -0,6109 -5,8062 -10,6508 

-0,847 1,7641 3,1572 -2,1981 0,21 

2,3706 2,8763 1,2411 7,0068 1,7468 

-1,9967 3,001 2,2238 7,5084 8,2616 

-1,8199 3,3799 3,5851 14,5183 11,9595 

-4,2128 -1,2128 -1,1277 0,0426 1,5745 
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(Z)-CM 

-1,7877 -7,5259 -9,6198 -13,116 -14,7457 

0,6473 -2,2927 -2,6568 -1,5914 -1,5239 

0 0,9612 -2,7635 -3,6389 -7,415 

0,4648 2,3083 -4,0899 -5,8869 -13,1216 

1,1917 2,2464 -0,8753 -0,232 -2,3202 

0,5005 4,549 1,3347 6,1951 3,5925 

-2,966 1,1521 1,1153 0,9928 -2,7087 

-9,6091 -10,3943 -6,5028 -3,8914 -9,063 

-3,6074 0,8459 5,548 2,9854 0,311 
 

300µM 600µM 1000µM 3000µM 

-9,5803 -7,3848 -10,1367 -15,1808 
1,0361 8,3164 -1,9741 -9,4575 
1,1295 -0,0591 -2,7187 -6,0481 
8,7877 7,7236 2,1162 -8,5246 
7,5397 4,6935 5,3093 -3,2157 

-1,7021 -6,1489 -5,7021 -4,4894 

-20,484 -25,679 -37,8667 -41,2741 
-3,5873 -9,1301 -23,0614 -29,791 

-17,1988 -20,9749 -24,116 -25,987 
-20,031 -22,3083 -24,6476 -27,9628 
-8,3949 -18,2135 -20,5758 -21,9468 
-2,0465 -22,4224 -39,6953 -55,6112 

-10,6998 -27,246 -39,3798 -45,0913 
-20,3106 -39,6996 -55,5556 -63,6798 
-6,1575 -24,2816 -39,5696 -53,6758 
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Figura 12B. Efeito do (Z)-cinamato de metila sobre o tônus basal de duodeno. 

(Valores absolutos em gramas, amplitude de contrações espontâneas) 

Basal 0,269 0,1858 0,2203 0,2948 0,1824 0,1322 0,138 

1µM 0,2763 0,1446 0,2194 0,2942 0,1622 0,1211 0,172 
3µM 0,2372 0,1636 0,3487 0,2243 0,1573 0,1357 0,2048 

10µM 0,2707 0,1836 0,2115 0,2862 0,1871 0,1441 0,1455 
30µM 0,2422 0,1712 0,2454 0,2817 0,139 0,1756 0,2094 

100µM 0,2101 0,171 0,2229 0,2363 0,1469 0,1693 0,2374 
300µM 0,2735 0,1059 0,1302 0,2725 0,1311 0,1636 0,273 
600µM 0,1831 0,0723 0,0348 0,1435 0,1184 0,062 0,1658 

1000µM 0,0447 0,0428 0,0199 0,1005 0,0994 0,0507 0,1169 
3000µM 8,50E-03 0,0416 0,014 0,0506 0,0509 0,032 0,0421 

 

Figura 13A. Bloqueio das respostas de CCh 1µµµµM pelo isômero (E)-cinamato de 

metila em cólon isolado. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 3µM 10µM 30µM 100µM 300µM 600µM 1000µM 

(E)-CM 

105,1298 94,6301 90,8045 52,7471 3,6352 0 0 

80,5297 79,2251 52,2396 34,3467 10,595 5,0128 2,2929 

86,9778 72,327 63,3988 36,3824 10,5053 1,9569 0 

92,8235 88,2688 66,3949 56,3928 23,8701 6,4455 1,0262 

73,7134 75,818 65,8998 42,2418 8,0053 4,1496 0,9373 

80,8748 60,8991 49,8469 41,5844 16,0535 1,7108 0,5152 

109,8203 97,9526 97,6693 83,7736 12,6066 5,3338 0,7834 
 

Figura 13B. Bloqueio das respostas de KCl 60mM pelo isômero (E)-cinamato de 

metila em cólon isolado. 

(Valores calculados como percentual de resposta controle de KCl 60mM) 

Concentrações 3µM 10µM 30µM 100µM 300µM 600µM 1000µM 

(E)-CM 

100,1316 95,1314 77,2771 44,896 27,0183 11,9711 7,5733 

89,3136 89,942 72,6162 61,8156 26,5094 8,8277 4,5479 

97,2949 88,1383 71,8478 40,3129 23,0658 15,6628 5,0217 

130,9809 117,1698 82,994 44,0851 27,8892 9,4906 8,3012 

87,9206 91,8335 74,0218 63,579 32,9567 6,9453 7,0366 

105,5991 90,6682 75,9652 32,1271 16,7403 4,787 0 
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Figura 15. Redução da contração dependente da liberação de IP3 pelo (E)-
cinamato de metila em fundo de estômago. 

(Valores calculados como percentual de resposta controle de KCl 60mM) 

Controle Tween 80 (E)-CM 0,3mM 

13,8625 43,6997 0,0914 
39,4477 6,3232 0,2469 
23,1895 32,1736 3,6805 
30,5093 28,4519 6,3597 
14,2237 41,9349 1,2116 
16,6789 59,0207 26,2985 
75,5898 - 41,2217 
63,1401 - 15,2707 

- - 10,1774 
- - 23,761 
- - 37,9298 

 

Figura 18. Avaliação da participação da NOS no efeito do (E)-cinamato de metila 
em fundo de estômago. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 3µM 10µM 30µM 

(E)-CM 
+ 

L-NAME 

112,3791 114,6653 108,7674 

99,9657 97,7014 100,4689 

90,9275 92,4961 101,0355 

75,6898 89,5793 80,0616 

91,6443 81,2005 63,8629 

87,7788 83,0558 89,0671 
 

100µM 300µM 600µM 1000µM 3000µM 

93,0354 73,2331 16,5741 5,6422 2,3049 
71,513 76,4305 16,8566 3,3012 2,0737 

87,5876 80,6874 10,8746 40,9606 2,3001 
79,646 55,8805 13,1083 2,2289 4,3002 

89,8233 70,292 31,6654 0,3861 0,3861 
68,4238 55,1943 22,0498 0,0484 0,0484 
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Figura 19. Avaliação da participação de canais para Potássio no efeito do (E)-
cinamato de metila em fundo de estômago. 

(Valores em percentual da resposta controle de CCh 1µµµµM) 

Concentrações 3µM 10µM 30µM 

(E)-CM 
+ 

TEA 

116,3827 120,0524 120,0524 

113,5547 100,7018 92,6884 

109,5247 109,458 111,0252 

107,9527 105,3916 109,6451 

105,7081 104,263 101,6859 

112,3435 102,2801 100,0767 
 

100µM 300µM 600µM 1000µM 3000µM 

106,2473 103,4513 72,8702 45,6094 2,9707 
94,0292 82,5486 84,6331 70,3085 2,5873 
93,6697 73,8134 24,2143 23,4714 1,4209 
93,4926 36,783 16,0926 3,1376 0 
51,2524 29,1426 3,5886 4,1426 2,3362 
85,1464 51,3559 11,432 11,1083 0,3975 

 

Figura 25. Contagem de leucócitos totais no sangue de animais submetidos ao 

modelo de colite induzida por ácido acético. 

(Valores absolutos em células x103/µL) 

Sham Colite Prednisolona (E)-CM 

4,4 8,3 6,4 7,7 
5,1 6,8 5 4,6 
8 7,1 7,7 7,2 

5,1 12,6 5,3 6,6 
3,65 6,02 4,35 8,5 
5,4 8,3 3,9 5,49 
5,6 9,4 - 4,9 
5,3 11,1 - 6,2 
5,3 7,4 - 6,8 
8,7 - - - 

 

  



95 

 

Figura 27. Curva concentração-efeito ao KCl em cólon isolado de animais 

submetidos ao modelo de colite induzida por ácido acético. 

(Valores de tensão em gramas, além da última coluna com o peso do tecido 

utilizado no experimento depois de seco em estufa) 

Concent. Basal 10mM 20mM 40mM 60mM 

Sham 

0,5704 0,5924 0,6371 1,584 1,6013 

0,6859 0,6859 0,7103 0,9163 1,7278 

0,5557 0,5743 0,685 1,4063 1,6236 

0,55 0,5741 0,7134 1,1345 1,5661 

0,1159 0,1207 0,1742 0,2804 0,329 

Colite 

0,3979 0,3979 0,4061 0,4168 0,4242 

1,0178 1,0178 1,0156 1,0697 1,2014 

0,734 0,734 0,8003 0,8089 0,9446 

0,6435 0,6435 0,6458 0,7353 0,9321 

0,9004 0,916 0,9603 0,9844 1,049 

(E)-CM 

0,7145 0,7867 0,8549 1,0144 1,3103 

0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,7737 

0,777 0,777 0,8059 0,9656 1,2136 

0,8078 0,8163 0,8342 0,9201 0,9524 

0,6325 0,6409 0,6636 0,7519 1,238 

0,7344 0,7498 0,8132 0,8554 1,0398 

Prednisolona 

0,6424 0,6472 0,6936 0,8368 1,056 

0,7133 0,7319 0,8003 0,9992 1,303 

0,679 0,7008 0,7411 0,7815 0,8484 

0,491 0,491 0,6941 0,7386 0,7386 

1,0325 1,0325 1,0363 1,0735 1,1315 

0,6604 0,6604 0,6681 0,7847 1,0298 
 

80mM 100mM 120mM 140mM 
Peso 
(mg) 

1,8194 1,8195 1,8194 1,8194 5,6 
1,7278 1,7278 1,749 1,749 4,7 
1,6914 1,7569 1,7569 1,7569 8,7 
1,9626 2,0448 2,1577 2,2146 5,2 
0,4814 0,6613 0,7472 0,7861 4,7 

0,4292 0,4514 0,4671 0,4811 5,8 
1,2835 1,3075 1,3075 1,316 6,3 
1,1193 1,1544 1,1562 1,1562 6,9 
1,3395 1,3573 1,3573 1,3586 9,9 
1,1206 1,1222 1,1416 1,1479 4,8 

1,4836 1,5702 1,5942 1,6063 12,2 
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1,0965 1,1891 1,1946 1,2065 7,5 
1,5947 1,7113 1,7574 1,7848 7,5 
1,0944 1,1633 1,1633 1,1633 4,1 

1,45 1,45 1,45 1,45 8,9 
1,1738 1,2039 1,2413 1,2656 3,3 

1,1544 1,1544 1,1776 1,2 8 
1,3551 1,3877 1,418 1,4211 6,3 
0,8895 0,9331 0,9879 1,0355 1,5 
1,0608 1,515 1,6015 1,6015 5,2 
1,2003 1,2135 1,2135 1,2196 2,9 
1,2757 1,2647 1,2894 1,3243 4,7 

 


