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RESUMO 

Os distúrbios vasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. Estes 

distúrbios decorrem devido a desordens no sistema hemostático, no qual a agregação 

plaquetária e a coagulação estão envolvidas. As terapias antitrombóticas atuais não 

apresentam a eficácia esperada, além de produzir efeitos colaterais adversos 

significativos, como hemorragia e trombocitopenia. Sendo assim, a busca por novas 

moléculas para serem utilizadas nas doenças relacionadas à hemostasia se faz 

necessária. Resultados prévios do nosso grupo mostraram que os extratos e frações 

(aquosa e acetato de etila) da planta Stryphnodendron adstringens foram capazes de 

inibir a coagulação e a agregação plaquetária. Nesta tese, foram avaliados os efeitos de 

subfrações (P1, P2, P3 e P4) da fração aquosa desta espécie na coagulação, nos testes 

de tempo de Protrombina (TP), tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa), tempo de 

trombina (TT), tempo de recalcificação (RC) e fibrinocoagulação (FB). Os resultados 

demonstraram que as subfrações foram capazes de inibir a coagulação do plasma e do 

fibrinogênio. Também foram avaliados os efeitos dos extratos em diclorometano, acetato 

de etila, metanol e acetona da alga vermelha Acanthophora spicifera, sobre a coagulação 

do plasma e agregação plaquetária, induzida por dois agonistas, colágeno e ADP. Os 

resultados demonstraram que os extratos em diclorometano, acetato de etila e acetona 

foram capazes de prolongar o tempo de coagulação do plasma no teste TTPa, FB e TT. 

Os extratos apresentam efeito inibitório sobre o plasma rico em plaquetas (PRP), na 

agregação induzida por colágeno e ADP. Também foram avaliados produtos análogos 

(ácido mirístico, colesterol, biotina, β-caroteno e vitamina B12) de A. spicifera no ensaio 

ex vivo, utilizando os testes TP e TTPa e na agregação plaquetária, e de extratos de duas 

algas pardas, Fucus vesiculosus e Undaria pinnatifida sobre a coagulação do plasma. Os 

resultados demonstraram que os produtos da alga A. spicifera inibiram a coagulação do 

plasma e agregação plaquetária induzida por colágeno e ADP. Os extratos das algas 

pardas (U. pinnatifida e F. vesiculosus) inibiram a coagulação do plasma nos testes 

avaliados. Desta forma, os extratos e produtos da planta e das algas apresentam 

potencial biotecnológico para a terapia antitrombótica. 

 

Palavras-chave: Coagulação sanguínea, agregação plaquetária, produtos naturais, 

Stryphnodendron adstringens, Acanthophora spicifera, Fucus vesiculosus, Undaria 

pinnatifida. 
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ABSTRACT 

Vascular diseases are among the leading causes of death worldwide. These disorders 

interfere on the hemostatic system, in which platelet aggregation and coagulation are 

involved. Current antithrombotic therapies do not have the expected efficacy and produce 

significanadverse side effects, such as hemorrhage and thrombocytopenia. Therefore, the 

search for new molecules to be used in diseases related to hemostasis is necessary. 

Previous results of our group showed inhibitory effect of Stryphnodendon adstringens 

(basratimão) extracts and fractions (aqueous and ethyl acetate) on plasma coagulation 

and platelet aggregation. In this thesis, the effect of S. adstringens aqueous fraction 

subfractions (P1, P2, P3 and P4) was investigated on coagulation regular clinical trials, 

Prothrombin Time (PT), Partial Activated Thromboplastin Time (aPTT), Recalcification 

Time (RC), and Fibrincoagulation (FB). The results showed that all subfractions were able 

to inhibit plasma or fibrinogen coagulation. Moreover, the effect dichloromethane, ethyl 

acetate, methanol and acetone extracts from the red seaweed Acanthophora spicifera 

was evaluated on plasma coagulation and platelet aggregation, as well. The extracts 

prepared in dichloromethane, ethyl acetate or acetone were able to extend plasma clotting 

time, on the aPTT, fibrincoagulation or thrombin time assays. Indeed, these extracts 

inhibited PRP platelet aggregation induced by collagen or ADP. Commercial products of 

the alga A. spicifera were also evaluated through ex vivo assays, on PT and aPTT tests, 

as well as, on platelet aggregation. Results revealed that these products inhibited plasma 

coagulation and collagen or ADP-induced platelet aggregation. The extracts of two brown 

algae, Fucus vesiculosus and Undaria pinnatifida inhibited plasma coagulation in these 

coagulation tests. Therefore, the extracts and products of the plant barbatimão and the 

algae A. spicifera, F. vesiculosus or U. pinnatifida have biotechnological potential to be 

used in the antithrombotic therapy. 

Keywords: Blood coagulation, platelet aggregation, plants, natural products, 

Stryphnodendron adstringens, Acanthophora spicifera, Fucus vesiculosus, Undaria 

pinnatifida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 SISTEMA HEMOSTÁTICO 

Em 2016, os distúrbios trombóticos foram a principal causa de óbito em todo 

o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO 2018). 

Esta alta incidência se deve a maus hábitos, sejam alimentares, sedentarismo, 

tabagismo, dentre outros. Em função deste problema de saúde pública, os 

governos assumem gastos com medicamentos, internações, além de pagamento 

de pensões e aposentadorias por invalidez, demonstrando acarretar um ônus na 

esfera econômica dos países. 

O sangue é um tecido conjuntivo especializado formado por diferentes 

linhagens celulares dispersas em um meio líquido viscoso (plasma). Este tecido 

desempenha diversas funções, como manutenção da temperatura corpórea, 

sistema de tamponamento orgânico, transporte de gases, afluxo de nutrientes e 

outras moléculas entre tecidos e defesa do organismo (ANDREWS, 2014). 

O sistema hemostático é responsável por manter o equilíbrio do sistema 

vascular, atuando para manter o sangue em seu estado fluido e/ou impedindo o 

extravasamento deste, em caso de uma lesão (AUSTIN, 2017). Em caso de 

desequilíbrio, podem-se desencadear distúrbios como a trombose ou hemorragias 

local e sistêmica, podendo o indivíduo vir a óbito.  

Do ponto de vista didático, a hemostasia é dividida em 4 fases (Figura 1): 1) 

fase vascular (vasoconstricção), 2) fase celular ou plaquetária (hemostasia 

primária), 3) fase plasmática (fatores da cascata de coagulação, hemostasia 

secundária) e 4) fase da fibrinólise (dissolução do coágulo) (HOFFBRAND E 

MOSS, 2013). 
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Figura 1: Fases da Hemostasia. 

1) Vasoconstrição; 2) Hemostasia Primária; 3) Hemostasia Secundária e 4) 

Fibrinólise. Fonte: Modificado de A MEDICINE NOTES, 2011. 

 

1.2 PLAQUETAS 

As plaquetas desempenham um papel importante na hemostasia primária. 

Elas são fragmentos citoplasmáticos de células chamadas de megacariócitos, 

formados na medula óssea, tendo um tamanho entre 2 e 5 µm de diâmetro. 

Possuem uma vida média de 8 a 10 dias, circulando passivamente pela rede 

vascular, em uma quantidade média de 150.000 a 400.000 por microlitro, não 

interagindo com a matriz subendotelial graças a substâncias secretadas pelo 

endotélio, que funcionam como uma barreira anatômica (SIRA AND EYRE, 2016; 

PERIAYAH, HARIM AND SAAD, 2016). 

As plaquetas apresentam forma discoide, sustentada por seus microtúbulos, 

e uma estrutura complexa, contendo grânulos (α e densos), mitocôndrias e 

lisossomos. Sua membrana é rica em glicoproteínas, que são receptores de 

diversas substâncias envolvidas no processo de ativação e agregação plaquetária 

(GERALDO et al, 2014, KOUPENOVA et al, 2018).  

Em resposta à lesão vascular ou à exposição de substâncias exógenas, as 

plaquetas aderem ao colágeno exposto no local de lesão, através dos receptores 
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GPVI (receptor direto) e GP-IX-V (ligação mediada pelo fator de von Willebrand, 

vWF). As plaquetas então passam por um processo de ativação, rearranjo de seu 

citoesqueleto e influxo de íons Ca2+, emitindo projeções denominadas 

pseudópodes, o que permite uma maior área de interação com as plaquetas 

adjacentes. Esta interação ocorre através dos receptores de fibrinogênio 

(GPIIb/IIIa). As plaquetas ativadas secretam o conteúdo dos seus grânulos α 

(fatores da coagulação (V, IX e VIII), vWF, fibrinogênio, fatores de crescimento 

etc.) e densos (ATP, ADP, Mg2+, Ca2+, serotonina etc.), que amplificam a resposta 

plaquetária inicial, ativam outras plaquetas, formando assim o agregado 

plaquetário (SIRA AND EYRE, 2016; CHEN et al, 2017; MOLICA et al, 2017). A 

figura 2 apresenta de forma reduzida os eventos da agregação plaquetária. As 

plaquetas também participam do sistema de coagulação, secretando os fatores V, 

IX e VIII, que participam da cascata de ativações e levará à formação de uma 

rede de fibrina, além de fosfolipídios de membrana, participando assim do 

ancoramento dos complexos pró-coagulantes e acelerando a formação da rede 

de fibrina (PALTA, SAROA AND PALTA, 2014). 

Figura 2: Agregação plaquetária. 

As plaquetas circulam passivamente no sangue (repouso), e após uma lesão no 

vaso sanguíneo, as plaquetas entram em contato com o colágeno da matriz extracelular, 
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através dos receptores GPIb-IX-V e GPVI (adesão). Plaquetas adjacentes são ativadas e 

liberam o conteúdo de seus grânulos (secreção). Passam por uma mudança na sua 

forma (“shape change”), e se agregam no local de lesão (agregação), formando o tampão 

plaquetário. GPCRs – Receptor Acoplado à Proteína G; GPIb-IX-V – Glicoproteína Ib-IX-

V; GPVI – Glicoproteína VI; MEC – Matrix Extracelular; vWF – Fator de von Willebrand.  

(Modificado de GOLEBIEWSKA AND POOLE, 2015). 

 

1.3 Sistema da Coagulação Sanguínea 

 

A hemostasia secundária ocorre através de uma série de ativações 

enzimáticas, levando à formação de uma rede de fibrina. Os fatores da 

coagulação são em sua maioria serinoproteases inativas, conhecidas como 

zimogênios, que passam por uma mudança na sua estrutura. Estes fatores são 

nomeados em algarismo romanos, de acordo com sua ordem de descoberta, e 

quando estão ativados, recebem a letra a ao lado do algarismo romano. Na tabela 

a seguir (tabela 1) estão descritos os fatores e suas funções (PALTA, SAROA 

AND PALTA, 2014).  
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Tabela 1: Fatores da coagulação. (Adaptada de Palta, Saroa and Palta, 2014). 

N° Nome Função 

I Fibrinogênio Formação da malha de fibrina 

II Protrombina Ativação dos fatores I, V, VII, VIII, XI, XIII, 
proteína C e plaquetas. 

III Fator tecidual Cofator de VIIa. Inicia a via extrínseca. 

IV Cálcio Facilita a ligação de fatores a fosfolipídios. 

V Fator lábil Cofator do complexo protrombinase, que 
ativa a protrombina. 

VII Fator estável, proconvertina Cofator do complexo tenase extrínseco; 
ativa IX e X. 

VIII Anti-hemofílico A Cofator do complexo tenase intrínseco. 

IX Anti-hemofílico B, christmas Forma o complexo tenase intrínseco com 
VIIIa. 

X Stuart-Prower Forma protrombinase com Va, ativando II. 

XI Antecedente tromboplastínico Ativa fator IX. 

XII Hageman Ativa XI, VII e pré-calicreína. 

XIII Estabilizador de fibrina Faz ligações cruzadas entre os polímeros 
de fibrina. 

XIV Pré-calicreína (Fletcher) Zimogênio serina protease. 

XV Cininogênio de alto peso molecular 

(Fitzgerald) 

Cofator. 

XVI Von Willebrand (vWf) Proteína carreadora para a atividade 
coagulante de VIII. Medeia a 

adesão plaquetária. 

 

 

A figura 3 mostra uma representação da visão clássica da hemostasia. 

(FURIE & FURIE 1992; PALTA et al, 2014; HOFFMAN, 2016). A hemostasia 

secundária é classicamente dividida em duas vias, intrínseca e extrínseca, que 

culminam na ativação do fator X (via comum), e, neste trabalho, para melhor 
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compreensão, será abordada esta classificação. A via extrínseca se inicia quando 

o Fator Tecidual (FT) é exposto, e se ligará ao fator VII, formando o complexo 

tenase extrínseco. Este complexo, juntamente com íons Ca2+ e fosfolipídeos, 

ativam o fator IX e X. O fator Xa, em conjunto com o fator Va (ativado pela 

trombina), formam o complexo protrombinase. A via intrínseca se inicia com a 

ativação do fator XII. O fator XII ativado (XIIa), que, junto com íons Ca2+, ativam o 

fator XI em XIa, e este, com íons Ca2+, ativam o fator IX, que formará o complexo 

tenase intrínseco com o fator VIIIa. Este por sua vez, junto com íons Ca2+ e 

fosfolipídeos, ativam o fator X em Xa. A ativação do fator X é denominada de via 

comum e o complexo protrombinase (Fatores Xa e Va), juntamente com 

fosfolipídeos e íons Ca2+ clivam a protrombina em trombina. A trombina é 

responsável por clivar o fibrinogênio, que resultará na formação de uma proteína 

insolúvel, a fibrina. A rede de fibrina formada se torna mais estável através da 

ativação do fator XIII. Existe ainda uma classificação da hemostasia baseada em 

superfícies celulares.  
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Figura 3: Sistema da coagulação sanguínea. 

A coagulação sanguínea envolve a ativação sequencial dos fatores da coagulação, 

culminando na geração de uma grande quantidade de trombina (IIa). Esta enzima 

finalmente cliva o fibrinogênio em fibrina, levando a formação do coágulo. 

Fonte: Criado com Biorender. Baseada em ROBERTSON AND MILLER,2018. 

 

A trombina é uma enzima chave nesse processo. Como visto na figura 3, ela 

é ativada pelo Fxa, que cliva a protrombina do complexo protrombinase, 

juntamente com Ca2+, fosfolipídeos e fator Va. Ela medeia a formação da rede de 

fibrina, clivando o fibrinogênio, reforçando esta rede, através da ativação do fator 

XIII. A trombina ativa outros fatores da coagulação (V, VIII e XI), promovendo sua 

retroalimentação, participando também do processo de regulação via proteína C, 

um anticoagulante natural que atua inativando os fatores Va e VIIIa. Além de 

desempenhar estes papéis na hemostasia secundária, esta enzima participa da 
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ativação das plaquetas, através da ligação com os receptores acoplados à 

proteína G ativados por proteases (PARs) 1 e 4. (CAMPBELL, MELEDEO AND 

CAP, 2014; KRENZLIN, 2016). 

 

1.4 REGULAÇÃO 

O sistema fibrinolítico atua para delimitar o tamanho do trombo formado, 

assim como, seu local de formação. Para essa regulação, o organismo possui 

diversos mecanismos. Um deles é através do plasminogênio, uma glicoproteína 

produzida no fígado, que é precursora da plasmina. Através da clivagem do 

plasminogênio em plasmina, a fibrina é degradada em produtos de degradação da 

fibrina. Esta clivagem do plasminogênio pode acontecer por dois ativadores, pelo 

ativador do plasminogênio do tipo tecidual (t-Pa) ou pelo ativador do 

plasminogênio do tipo uroquinase (u-Pa). Para regular este sistema, de forma que 

não haja uma degradação exacerbada, existem inibidores como o Inibidor do 

Ativador do Plasminogênio (PAI), inibidor da fibrinólise ativável por trombina 

(TAFI), e as α2-antiplasmina e α2-antimacroglobulina (MILES et al, 2014; 

RIBEIRO, 2015; ILICH, BOKAREV AND KEY, 2017). 

Outro mecanismo de regulação da coagulação é através da Antitrombina, 

principal inibidor da trombina, enzima chave neste sistema. Além de inibir a 

trombina, a antitrombina também inibe os fatores da coagulação IXa, Xa, XIa e 

XIIa, tendo seu efeito potencializado pela heparina e pelo heparan sulfato. 

A via da proteína C ativada, outro mecanismo de regulação, se inicia quando 

esta proteína, ligada ao seu receptor, EPCR (de proteína C endotelial), localizado 

no endotélio, se liga àTrombomodulina, e atua sobre os fatores Va e VIIIa da 

coagulação (PALTA AND SAROA, 2014). 

O Inibidor do Fator Tecidual (TFPI) é uma proteína produzida por células 

endoteliais e apresenta três domínios do tipo “Kunitz”. O primeiro domínio se liga 

ao fator VIIa, o segundo domínio se liga ao fator Xa e o terceiro não é conhecido 

por inibir protease, contudo, se liga à proteína S. Domínios do tipo “Kunitz” são 

típicos de inibidores de seriproteases, sendo caracterizados por um padrão de 

ligação dissulfeto e um espaçamento conservado entre suas cisteínas. A via do 

inibidor do fator tecidual atua inibindo a formação do complexo FVIIa/FT, no 

entanto, depende da ligação com o fator Xa para ser um inibidor forte. Desta 
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forma, esta via inibe os complexos tenase extrínseco e protrombinase. 

(RANASINGHE AND MCMANUS, 2012; MAST, 2016). 

1.5 TROMBOSE  

Todo esse sistema deve ocorrer em equilíbrio entre eventos pró-coagulantes 

e anticoagulantes, e quando há uma disfunção nesses eventos diversos distúrbios 

são desencadeados. Estes distúrbios podem ser por ocorrência de formação 

excessiva de trombos, desencadeando doenças como trombose venosa, infarto, 

acidente vascular cerebral, entre outros. Por outro lado, quando há um 

extravasamento de sangue em grande escala, as hemorragias são 

desencadeadas (PALTA, SAROA AND PALTA, 2014; CARDENAS, REIN-SMITH 

AND CHURCH, 2016).  

Os distúrbios trombóticos estão entre as principais causas de morte no 

mundo. Trombose é uma doença definida pela formação de trombos no interior 

dos vasos. Sua classificação é definida pelas atribuições propostas por Rudolf 

Virchow em 1856 (tríade de Virchow): alterações vasculares, alterações no fluxo 

sanguíneo e hipercoagulabilidade (MONIE AND DE LOUGHERY, 2017; WHO, 

2018).  

A trombose pode ser de dois tipos: quando ocorrem no interior de veias 

(trombose venosa) ou no interior de artérias (trombose arterial). A trombose 

venosa se dá principalmente em veias das pernas, e tromboembolismo pulmonar 

é uma decorrência do desprendimento de trombos formados nestas veias, 

viajando pela corrente sanguínea até bloquear uma artéria. Estes trombos são 

ricos em fibrina e hemácias, sendo denominados de trombos vermelhos. A 

trombose arterial é caracterizada pelo desprendimento de uma placa de gordura 

(placa de ateroma), plaquetas então se aderem a este local, formando um “plug”. 

Este trombo é rico em plasquetas, sendo denominado de trombo branco 

(MACKMAN, 2008; LIPPI AND FAVALORO, 2018).   

1.6 TRATAMENTO 

Há uma gama de fármacos utilizados na terapia antiplaquetária, tais como 

Aspirina, e Clopidogrel, que atuam em importantes vias e receptores de ativação 

plaquetários, e/ou anticoagulantes, como a Heparina e, a Varfarina, que atuam 
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diretamente na trombina ou em fatores da coagulação. A Aspirina é um dos mais 

antigos fármacos utilizados na inibição da agregação plaquetária, atuando sobre a 

cicloxigenase, o que impede a formação de tromboxano A2 e consequentemente, 

inibindo a agregação plaquetária. O clopidogrel é um inibidor do receptor de ADP, 

P2Y12. Este receptor é acoplado a Proteína G inibitória, que quando ativada inibe 

a ação da adenilato ciclase, alterando a função da proteína quinase A (PKA), 

culminando na ativação da GPIIb/IIIa. Com isso, o medicamento inibe a ativação 

deste importante receptor. A Varfarina é um antagonista da vitamina K, que é 

importante para formação dos fatores II, VII, IX e X, além das proteínas C, S e Z. 

Esta vitamina atua como co-fator na carboxilação de resíduos do aminoácido 

ácido glutâmico, formando o ácido -carboxiglutâmico, presente nestes fatores, 

que atuam na captação de íons Ca+2, importante para a formação dos complexos 

pró-coagulantes. Sendo assim, a Varfarina impede a formação completa dos 

fatores, impedindo, indiretamente, a formação dos complexos. Já a Heparina, um 

anticoagulante bastante utilizado na clínica, atua na antitrombina, potencializando 

seu efeito, inibindo os fatores IIa, IXa, Xa, XIa e XIIa (AREPALLY, 2017; ZHANG 

et al, 2017).  

No entanto, estes medicamentos não são suficientemente potentes, seguros 

e ativos para a prevenção da formação de trombos. A maioria apresenta 

limitações, risco de hemorragia, além da possibilidade de resistência ou 

intolerância ao fármaco pelo paciente. Por isso, o desenvolvimento de novos 

agentes antitrombóticos (antiplaquetários e anticoagulantes) se torna relevante, 

uma vez que, as terapias disponíveis se apresentam insuficientes para o controle 

efetivo desses eventos vasculares. Neste sentido, a pesquisa por moléculas 

objetivando o desenvolvimento de uma terapia mais eficaz para estes distúrbios 

vem crescendo (KOENIG-OBERHUBER AND FILIPOVIC, 2016; GOLI et al, 2017; 

KLUFT, SIDELMAN AND GRAM, 2017). 

 

1.7 PRODUTOS NATURAIS 

 

O uso de produtos naturais já se faz presente desde os primórdios, tendo 

registros do uso de tais medicamentos durante as dinastias dos primeiros séculos 

na China, Índia, até os indígenas que habitavam as terras brasileiras. As plantas 
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se encontram amplamente distribuídas pelo globo. Devido a essa grande 

biodiversidade, cada vez mais pesquisadores se empenham na busca de seus 

benefícios. (ALVES, L.F, 2013). 

Espécies vegetais brasileiras, utilizadas no nosso grupo de pesquisa, 

apresentam efeitos anticoagulantes, quando relacionadas à ação antiveneno 

ofídico (DE OLIVEIRA et al, 2014a; DE OLIVEIRA et al, 2014b). A partir de tais 

resultados surgiu a questão sobre a atuação de plantas da flora brasileira na 

coagulação e na agregação plaquetária, sem a presença de toxinas de veneno de 

serpentes. O ambiente marinho também tem sido explorado em busca de 

moléculas com potencial biotecnológico. Diversos trabalhos demonstraram 

atividades anticâncer, antiviral e antitrombótica (KHALIFA et al, 2019; PEREIRA et 

al, 2017; NOGUEIRA et al, 2016). 

Desta forma, o trabalho objetiva buscar atividades antitrombóticas 

(anticoagulante e antiplaquetária) a partir de extratos vegetais e de extratos de 

algas marinhas. 

 

 

1.7.1 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville (BARBATIMÃO) 

 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, popularmente conhecida como 

barbatimão ou casca da virgindade, é uma planta pertencente à família Fabaceae 

(Leguminosae), amplamente distribuída pelo Cerrado brasileiro. Pode alcançar 

uma altura de 4 a 5 metros. Sua casca libera uma resina de cor avermelhada 

(presença de proantocianinas), é grossa e com rachaduras em espécimes mais 

velhos, sendo bastante utilizada como tanante (processo realizado para curtir o 

couro). Stryphnodendron adstringens apresenta na sua composição química 

cerca de 8% de taninos, como ácido gálico e galocatequina (BRASIL, 2020).  O 

uso desta espécie na medicina popular é bastante conhecido, por suas 

propriedades cicatrizantes. Esta propriedade foi avaliada por Coelho, et al (2010), 

onde foram confeccionadas pomadas com os extratos de S. adstringens e 

Tabebuia avellanedae (Ipê-roxo), ambas pomadas preparadas a 10% cada. As 

pomadas foram aplicadas sobre feridas provocadas no membro posterior direito 

de ratos da linhagem Wistar. A pomada foi aplicada no período de 14 a 30 dias e 

grupos controle foram feitos com sulfadiazina de prata (1%) e solução salina 
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(0,9%). Os resultados demonstraram que as pomadas com os extratos 

apresentaram efeito cicatrizante, epitelizando totalmente a pele do animal no 14° 

dia de observação. Souza, et al (2007) avaliaram o efeito dos extratos de S. 

adstringens sobre cepas de Staphylococcus aureus, S. epidermidis e Escherichia 

coli, observando uma inibição do crescimento bacteriano em até 93% para S. 

aureus, com 100mg/mL de extrato, quando comparado à droga ampicilina. A 

utilização de S. adstringens como tanante, e mesmo como medicamento, causa 

um impacto no número de espécimes. A retirada de sua casca é realizada de 

forma descontrolada e muitos indivíduos não se recuperam. (BORGES FILHO 

AND FELFILI, 2002).  

Em 2009, foi desenvolvida pelo Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos do Ministério da Saúde, a Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao SUS (RENISUS) contendo 71 espécies que apresentam potencial 

fitoterápico. Dentre estas espécies, se encontra o barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens) (BVS, 2009). 

Durante o mestrado os extratos e frações de S. adstringens foram testados 

na coagulação, através dos testes TP, TTPA, Recalcificação e Fibrinocoagulação, 

e sobre as plaquetas, sendo a agregação induzida por colágeno ou ADP. Os 

extratos de S. adstringens foram capazes de inibir a coagulação e a agregação 

plaquetária. Diante disto, torna-se interessante a investigação da(s) molécula(s) 

com este potencial. 

O ambiente marinho também tem sido explorado em busca de moléculas 

com potencial biotecnológico. Diversos trabalhos demonstraram atividades 

anticâncer, antiviral e antitrombótica (KHALIFA et al, 2019; PEREIRA et al, 2017; 

NOGUEIRA et al, 2016). 

 

1.7.2 Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen 

 

A espécie Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen é uma alga vermelha, 

pertencente ao filo Rhodhophyta e à família Rhodomelaceae. Sua estrutura 

apresenta talos espinhosos e possui tamanho aproximado de 1 a 2 mm de 

diâmetro. Cresce em recife entremarés, lagoas ou pode ser flutuante. É uma 

espécie amplamente distribuída nas regiões de águas tropicais e subtropicais. A. 

spicifera é uma espécie invasiva, e essa ampla distribuição se dá através de 
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incrustação em navios, despejo de água de lastro e também seu uso na 

maricultura, servindo de alimento para diversas espécies. Esta invasão, 

principalmente em recifes de corais no Havaí, tem gerado trabalhos de 

biocontrole, com o intuito da preservação desses corais (NOGUEIRA, 2015; 

NIELSON et al, 2018). 

Esta espécie apresenta algumas propriedades medicinais descritas, tais 

como anti-inflamatória, e antiviral (EL SHOULBAKY et al, 2016; NOGUEIRA et al, 

2016). 

Nosso grupo já evidenciou que os extratos da alga A. spicifera preparados 

em diclorometano, acetato de etila, acetona e metanol foram capazes de inibir a 

agregação plaquetária e a coagulação do plasma (SOUZA et al, 2019). É descrito 

na literatura a presença de diversos metabólitos secundários na composição de 

algas vermelhas e de A. spicifera, como esteroides (SHI, GUO AND FAN, 2011), 

vitaminas (POLAT ADN OZOGUL, 2008; FLORA AND RANI, 2013), ácidos graxos 

(KUMARI et al, 2014) e carotenoides (AIHARA AND YAMAMOTO, 2014). E, um 

produto, colest-5-en-3-ol, foi isolado pelo grupo da professora Valéria Laneuville 

Teixeira, da Universidade Federal Fluminense, Departamento de Biologia 

Marinha. 

Diante disto, o presente trabalho também visa aprofundar o efeito de 

compostos presentes nesta alga na coagulação sanguínea e agregação 

plaquetária. 

 

Figura 4: Estrutura química do composto colest-5-en-3-ol (colesterol). 

Estrutura química do colesterol, colest-5en-3-ol. (NOGUEIRA, 2016). 
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1.7.3 Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar 

 

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, pertencente à família Alariaceae, 

conhecida popularmente por wakame (Japão) e Miyeok (Coreia), é uma espécie 

de alga encontrada em águas temperadas frias. É encontrada desde a zona 

entre-marés até 18 metros de profundidade. É caracterizada por um talo grande, 

com folhagem pinada, de onde surgem esporófilos na época reprodutiva. É a 

principal espécie de cultivo no Japão, China e Coreia, sendo de grande utilização 

na alimentação (MARINOVA, 2019; ALVAREZ AND BORASO, 2020). Os 

polissacarídeos encontrados nesta espécie apresentam diversas atividades, 

sendo as principais encontradas na literatura, anticoagulante (FAGGIO et al, 

2015) e antitumoral, e com diversos alvos terapêuticos descritos (ALGHAZWI et 

al, 2019). 

 

1.7.4 Fucus vesiculosus Linnaeus 

 

Fucus vesiculosus Linnaeus é uma espécie de alga parda, pertencente ao 

gênero Fucus, família Fucaceae, conhecida popularmente por bodelha e fava-do-

mar. São algas de águas temperadas frias, amplamente distribuídas pelas costas 

do hemisfério norte, também sendo cultivadas e utilizadas como alimento em 

diversos países, além de serem utilizadas em dietas de emagrecimento. 

Apresenta coloração marrom esverdeada e sua estrutura consiste de um talo 

pequeno e achatado, com lâminas ramificadas que apresentam receptáculos 

terminais que aumentam de volume na época reprodutiva (ALGAEBASE, 2020). 

É descrito na literatura que as algas pardas apresentam grande diversidade 

de compostos, como vitaminas, carboidratos, proteínas (CATARINO, SILVA AND 

CARDOSO, 2018). Dentre os carboidratos, uma que se destaca nas espécies U. 

pinnatifida e F. vesiculosus, é a fucoidana, polissacarídeo sulfatado, quem contém 

fucose em sua estrutura. Fucoidana está presente em algas pardas e 

invertebrados marinhos, como ouriço e pepino-do-mar. Desde sua descoberta, a 

pesquisa com fucoidana tem apresentado grande relevância. A estrutura da 

fucoidana varia de acordo com a espécie, condições ambientais e forma de 

extração. Diversas atividades farmacológicas deste polissacarídeo têm sido 

descritas, tais como, antioxidante, antiviral e anti-inflamatória (AGREGÁN et al, 
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2019; FILTON, STRINGER AND KARPINIEC, 2015; SIM et al, 2019; PENG et al, 

2019). Na literatura, também é descrita uma atividade anticoagulante de frações 

de fucoidana de F. vesiculosus e de fucoidana de F. evanescens (DÜRIG et al, 

1997; KUZNETSOVA et al, 2003). Diante disto, a investigação do potencial 

biotecnológico dos extratos vegetais e das algas é de extrema importância. 

 

2. OBJETIVO 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar o efeito de extratos da planta Stryphnodendron adstringens e de 

extratos das algas Acanthophora spicifera, F. vesiculosus e U. pinnatifida, além de 

produtos análogos identificados nestes extratos, na coagulação sanguínea e 

agregação plaquetária. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

• Avaliar o efeito dos perfis da fração aquosa de S. adstringens (P1, P2, 

P3 e P4) na coagulação através dos ensaios:  

o Recalcificação do Plasma (RC); 

o Teste Tempo de Protrombina (TP); 

o Teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa); 

o Fibrinocoagulação (FC); 

• Analisar o efeito dos ácidos gálico e tânico na coagulação através dos 

ensaios: 

o Recalcificação do Plasma (RC); 

o Teste Tempo de Protrombina (TP); 

o Teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa); 

• Avaliar o efeito dos extratos da alga A. spicifera na coagulação através 

dos ensaios: 

o Recalcificação do Plasma (RC); 

o Teste Tempo de Protrombina (TP); 

o Teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa); 
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o Tempo de Trombina (TT); 

o Fibrinocoagulação (FC); 

• Avaliar o efeito dos produtos análogos de A. spicifera na coagulação 

através do ensaio ex vivo; 

• Analisar o efeito dos extratos de A. spicifera na agregação plaquetária 

induzida por colágeno e ADP; 

• Analisar o efeito dos produtos (colesterol, ácido mirístico, biotina, 

vitamina B12 e beta caroteno) na agregação induzida por colágeno e 

ADP; 

• Avaliar o efeito dos extratos das algas F. vesiculosus e U. pinnatifida na 

coagulação através dos ensaios: 

o Recalcificação do Plasma (RC); 

o Teste Tempo de Protrombina (TP); 

o Teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

Para os ensaios de coagulação foram utilizados kits comerciais Wiener Lab 

(Rosário, Argentina), fibrinogênio bovino (Sigma-Aldrich, número de catálogo 

T7513) e trombina humana (Haematologic Technologies, Inc., Vermont, EUA). Os 

agonistas colágeno e ADP foram obtidos da Chronolog Corporation (Pensilvânia, 

Havertown, EUA). O ácido gálico e o ácido tânico foram obtidos comercialmente 

no grau de pureza PA (Reagen, Moorestown, NJ, EUA). 

Os produtos colesterol, biotina, ácido mirístico, vitamina B12 e beta-caroteno 

foram obtidos comercialmente pela Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemanha). 

3.2 Extratos vegetais 

Os extratos vegetais, frações e subfrações de S. adstringens foram 

preparados e cedidos pelo grupo de pesquisa do Professor Dr. João Carlos 

Palazzo de Mello, do Departamento de Farmácia e Farmacologia do Centro de 

Ciências e Saúde da Universidade Estadual de Maringá, Paraná. A planta foi 
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resgistrada como sendo S. adstringens (Mart.) Coville, tem número de tombo no 

Herbário da Universidade Estadual de Maringá (HUEM#14321) e foi identificada 

pela Profa. Dra. Cássia Mônica Sakuragui, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), número SISGEN (A06ADCB). 

A identificação dos compostos por LC-HRMS foi realizada pelo Laboratório 

de Metabolômica, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, sob a coordenação do Professor Dr. Rafael Garrett da Costa. 

3.2.1 Preparação do Extrato Bruto de S. adstringens 

O extrato bruto das cascas de S. adstringens (EB) foi preparado por 

turboextração (Ultra-Turrax UTC115KT) na concentração 1/10 (p/v) de pó em 

relação ao líquido extrator, acetona-água (7:3; v/v), em quatro ciclos de 5 min. 

(totalizando 20 min.) com 5 min. de pausa entre cada ciclo para garantir que a 

temperatura não ultrapassasse 40 ºC. Em seguida, o extrato foi submetido à 

filtração em profundidade com algodão e concentrado em evaporador rotatório 

sob pressão reduzida a 40 ºC até a completa eliminação do solvente orgânico, 

seguido de congelamento e liofilização, obtendo-se o extrato bruto com 42,3% de 

rendimento. 

3.2.2 Preparação da fração acetato de etila e fração aquosa de S. 

adstringens 

O extrato bruto de S. adstringens foi ressuspenso em 500 mL de água e 

particionado com 500 mL de acetato de etila por 12 vezes. As frações resultantes 

de acetato de etila (FAE, 27,2%) e aquosa (FAQ, 72,1%) foram concentradas sob 

pressão reduzida em um evaporador rotatório até a eliminação total do solvente 

orgânico e, em seguida, as frações foram liofilizadas e congeladas. 

3.2.3 Preparação de subfrações da fração aquosa de S. adstringens 

A fração aquosa (1,5g) foi pesada em béquer de 100 mL, em seguida, 15 mL 

da mistura de dioxano:água (7:3; v/v) foi adicionada e sonicada por 30 min. Após 

total homogeneização, a solução foi filtrada e o filtrado aplicado em coluna 

Sephadex® LH-20. Após a adsorção da amostra à fase estacionária, a fase móvel 
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(dioxano:água) foi adicionada. 

As frações foram coletadas em 50 pequenos tubos com aproximadamente 3 

mL por tubo. Em seguida, foi realizada cromatografia em camada delgada (CCD) 

e as frações agrupadas por similaridade. A CCD foi realizada em 2 etapas: 1) 

dioxano:água (7:3; v/v), sendo a corrida realizada até 2/5 folhas; 2) após a 

secagem, a placa foi eluída com mistura de acetato de etila:ácidofórmico:água 

(9:0,5:0,5; v/v), fase móvel. A revelação da folha de CCD foi feita em UV 254 nm. 

Após este procedimento de separação, quatro subfrações (designadas de P1, P2, 

P3 e P4 foram obtidas. 

Além desses extratos, nosso grupo preparou decocto com matéria vegetal 

adquirida no mercado popular. Cem gramas do material vegetal foram 

adicionados em 1 L de água destilada em ebulição por 15 minutos. Após esse 

tempo, foi feita a filtragem em papel filtro e o extrato foi armazenado a -20 ºC. 

Todos os extratos foram solubilizados em água destilada e utilizados nos 

ensaios biológicos. Os extratos e as siglas utilizadas neste trabalho estão 

representados na tabela 2. 

 

Tabela 2: Extratos e siglas de S. adstringens. 

Espécie/Extrato Sigla 

S. adstringens - Mercado Popular MP 

S. adstringens - Extrato Bruto EB 

S. adstringens - Fração Aquosa FAQ 

S. adstringens - Fração acetato de etila FAE 

S. adstringens- Perfil 1 da fração aquosa P1 

S. adstringens- Perfil 2 da fração aquosa P2 

S. adstringens- Perfil 3 da fração aquosa P3 

S. adstringens- Perfil 4 da fração aquosa P4 
  

 

3.2.4 Perfil fitoquímico dos extratos de S. adstringens 

A metodologia seguida para a caracterização de flavonoides, açúcares, 
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taninos, esteroides e saponinas foi seguida segundo Negri e Duarte-Almeida 

(2011). 

3.2.4.1 Flavonoides 

Para a caracterização dos flavonoides, foi utilizado o método do cloreto 

férrico a 2 %, onde os extratos, frações e subfrações foram dissolvidos em álcool 

etílico, e cloreto férrico foi adicionado e a observação da coloração foi feita 

visualmente. A cor verde indica a presença de flavonas, a cor verde-castanha 

indica a presença de flavonóis e flavonas e a cor amarela indica a presença de 

chalconas. 

3.2.4.2 Açúcares 

A caraterização de açúcares foi realizada através da reação de Molisch. Os 

extratos, frações e subfrações foram dissolvidos em 4 mL de uma solução de 

ácido sulfúrico a 10% e aquecido em banho-maria durante 1 hora. Em seguida, 

esta solução foi resfriada e neutralizada com uma solução saturada de carbonato 

de sódio. O filtrado foi concentrado em evaporador rotatório para 1 mL. Em 

seguida, 5 gotas do reagente de Molisch foram adicionadas e o tubo deixado em 

repouso. A formação de um anel avermelhado ou violeta entre os dois líquidos 

revela a presença de carboidratos. 

3.2.4.3 Taninos 

A determinação da presença de taninos nas amostras foi avaliada por 

precipitação com gelatina. 1 mL de amostra foi adicionada a um mesmo volume 

de gelatina a 0,5%. O pH foi ajustado até 4 com solução de ácido clorídrico 0,1M. 

A formação de um precipitado indica a presença de taninos.  

3.2.4.4 Esteroides 

Os extratos e frações de S. adstringens foram dissolvidos em 1 mL de 

anidrido acético. Em seguida, 1 mL de ácido sulfúrico concentrado foi adicionado. 

O aparecimento de uma coloração azul ou verde na zona de contato entre 

anidrido acético e o ácido sulfúrico indica a presença de esteroides. 
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3.2.4.5 Saponinas 

A determinação de saponinas nas amostras foi realizada através do teste de 

espuma, onde é feita uma agitação enérgica de tubos de ensaio contendo as 

amostras e a presença de espuma persistente, que não desaparece com adição 

de um ácido mineral diluído, indica a presença de saponinas. 

3.2.5 Identificação de moléculas presentes nos extratos de S. adstringens 

A análise por cromatografia líquida (LC) foi realizada em um sistema UHPLC 

DionexUltiMate 3000 (ThermoScientific) usando uma coluna ThermoHypersil 

GOLD RP C18 (2,1 × 50 mm, tamanho de partícula de 1,7 μm) a 350 μL/min, 

mantida a 40ºC. A fase móvel consistiu em (A) ácido fórmico 0,1% e (B) ácido 

fórmico 0,1% em acetonitrila no modo de gradiente de eluição (0-0,5 min 5% B; 

0,5-9 min 95% B; 9-12 min, 95% B; 12-12,1 min 5% B; 12,1-16 min 5% B). O 

volume da amostra foi de 5 μL. O LC foi acoplado ao Espectrômetro de Massas 

híbrido Quadrupole-Orbitrap de alta resolução (QExactive Plus, ThermoScientific) 

equipado com uma fonte de íons de electrospray (ESI) operando nos modos de 

ionização positivo e negativo. Os parâmetros de ionização da fonte foram 

voltagem de spray 3,6 kV; temperatura capilar de 320ºC; S-Lens RF nível 60, 

invólucro e gases auxiliares 45 e 15 (unidades arbitrárias), respectivamente. As 

amostras foram analisadas no intervalo de varredura de m/z 120 a 1200 na 

resolução de 35.000 seguido por MS2 dependente de dados (experimentos 

ddMS2 Top3) usando resolução de 17.500 e energia de colisão normalizada 

(NCE) escalonada 15-45%. 

O processamento de dados LC-HRMS, como seleção de pico, 

deconvolução, alinhamento e anotação de composto MS/MS foram realizados no 

software MS-Dial (RIKEN, versão 3.98). Os parâmetros utilizados foram 

tolerâncias MS1 e MS2 0,005 e 0,05, respectivamente; altura mínima do pico de 

500.000; largura da fatia de massa de 0,05 Da; média móvel ponderada linear 

como o método de suavização usando 3 varreduras e largura de pico de 5 

varreduras; valor da janela sigma para deconvolução de 0,4; Tolerância de 0,1 

min e 0,005 Da para alinhamento de pico. A identificação dos compostos foi feita 

comparando os íons m/z alinhados com um erro de massa abaixo de 5 ppm e 

seus espectros MS/MS com aqueles disponíveis no MassBank da América do 
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Norte (http://mona.fiehnlab.ucdavis.edu/), Biblioteca MS/MS NIST 2014 e a 

plataforma KNApSAcK, usando como palavra-chave: Stryphnodendron. 

3.3 Extratos de algas 

3.3.1 Preparação dos extratos de A. spicifera 

A alga vermelha A. spicifera (M.Vahl) Børgesen foi coletada pelo aluno 

Leonardo Lara de Carvalho do Departamento de Biologia Marinha da UFF, 

mediante mergulho livre, entre 0 e 0,5 metro de profundidade, no mês de maio de 

2013, na Orla Bardot, do Município de Armação de Búzios, Rio de Janeiro, (22° 

05’03’’ S; 41° 53’01’’ O) e identificada pelo Dr. Roberto Campos Villaça do 

Departamento de Biologia Marinha da UFF, com autorização SISGEN A03E653. 

Licença de coleta - Instituto Chico Mendes - SISBIO/MMA 41775-3 (atualizado e 

concedido até 01/08/2021) e depositada no Herbário Prof. Jorge Pedro Pereira 

Carauta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) - HUNI 

00001075. 

Em seguida, a alga Ffoi transportada para o Laboratório de Produtos 

Naturais de Algas Marinhas (ALGAMAR), onde foi separada de organismos 

epífitos, sedimentos e fauna acompanhante por triagem manual. A alga foi 

triturada em um liquidificador industrial, pesada (204,83g) e armazenada em 

refrigeração. 

O material seco da alga (204,83g) foi submetido a extrações exaustivas em 

solventes de polaridades crescentes, diclorometano, acetato de etila, acetona e 

metanol. Em seguida, os extratos obtidos em cada solvente foram filtrados, 

reduzidos em pressão reduzida em evaporador rotativo e foram armazenados em 

refrigeração. 

3.3.2 Preparação dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus 

Nosso grupo recebeu da empresa Marinova® (Empresa Australiana de 

Biotecnologia), extratos das algas pardas U. Pinnatifida (nome comum: Mekabu-

Wakame) e F. vesiculosus (nome comum-Bladderwrack), além de uma amostra 

contendo fucoidana e polifenóis de F. Vesiculosus 

(https://www.marinova.com.au/maritech-synergy/, designada aqui de sinergy). 

A empresa Marinova® desenvolveu e utilizou um método de extração 
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exclusivo, Maritech®, que permite uma extração livre de solventes e que mantém 

a estrutura química da fucoidana inalterada. As algas foram coletadas nas 

localidades da Tasmânia, Patagônia e Nova Escócia, e imediatamente secas para 

preservar seus componentes químicos e, por consequência, suas atividades 

biológicas. Uma extração aquosa foi feita para retirada da fucoidana. Em seguida, 

dois processos de filtração foram realizados para purificação da fucoidana e o 

material foi desidratado em baixas temperaturas, produzindo extratos 

concentrados. A indústria realizou várias análises para todas estas amostras, 

como presença de microrganismos (bactérias, leveduras, enterobactérias, E. coli, 

espécies do gênero Salmonela, Staphylococcus aureus), pH, presença de 

pesticidas e metais pesados). 

As siglas utilizadas para identificação das amostras estão representadas na 

tabela 3. 

 

Tabela 3: Espécies e siglas de U. pinnatifida e F. vesiculosus. 

Espécie/Extrato Sigla 

U. pinnatifda/Extrato de Undaria UPE 

F. vesiculosus/Extrato de Fucus FVE 

F. vesiculosus (Sinergy) FVS 

 

3.4 Ensaios na coagulação 

Os ensaios sobre a coagulação sanguínea foram realizados utilizando um 

coagulômetro digital automatizado de quatro canais (Modelo KC4A, Amelung, 

Alemanha), e o tempo de coagulação registrado em segundos. O “pool” de 

plasma humano foi preparado a partir de seis bolsas de plasma doado pelo banco 

de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Este trabalho foi 

enviado ao Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense (CEP-UFF) e 

recebeu aprovação para a utilização de sangue de origem de doadores humanos 

voluntários e para o estabelecimento de um biorrepositório de plasma, através do 

protocolo CAAE: 35130620.2.0000.5626. Quatro ensaios de coagulação foram 
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empregados (Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada 

(TTPa), Recalcificação do plasma e Fibrinocoagulação), ressaltando que são 

testes de triagem (métodos) empregados em laboratórios de análises clínicas 

para avaliação de distúrbios na hemostasia. 

3.4.1 Tempo de Protrombina (TP) 

O kit Soluplastin (Wiener Lab, Rosário, Argentina) foi utilizado seguindo as 

instruções do fabricante. O “pool” de plasma (50 µL) foi diluído em salina (1 parte 

de plasma e 1 parte de salina) e mantido a 37oC por 5 minutos. Em seguida, a 

reação foi iniciada pela adição de 100 µL da tromboplastina cálcica, previamente 

aquecida a 37oC (controle positivo). Para avaliar o efeito dos extratos da planta e 

das algas, estes foram incubados com o “pool” de plasma, por 5 minutos a 37°C. 

Após o tempo de incubação, tromboplastina foi adicionada ao meio e o tempo de 

coagulação, em segundos, foi monitorado no coagulômetro e comparado com 

aquele obtido no controle. 

3.4.2 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 

Neste ensaio foi utilizado o kit APTTest ellágico (Wiener Lab, Rosário, 

Argentina) seguindo-se as instruções do fabricante. O “pool” de plasma (100 µL) 

foi incubado por 5 minutos a 37ºC juntamente com 100 µL da cefalina ativada 

fornecida no kit, na ausência (controle positivo) ou na presença dos extratos das 

plantas ou algas. A reação foi iniciada pela adição de 100 µL de CaCl2 (25 mM, 

concentração final), previamente aquecido a 37oC, e o tempo de coagulação 

monitorado no coagulômetro. 

3.4.3 Ensaios de coagulação ex vivo 

Para este ensaio, salina, DMSO (1% v/v, concentração final) ou 300 

µg/animal dos produtos comerciais (Ácido Mirístico, Colesterol, Biotina, β-

Caroteno e Vitamina B12) foram administrados por via intravenosa (i.v.) na cauda 

dos camundongos. Após duas horas, o sangue foi coletado por punção cardíaca, 

e centrifugado a 380g por 10 minutos. Em seguida, o plasma foi transferido para 

tubos de plástico e os testes de Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) foram realizados, como descritos 
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anteriormente nos itens 3.4.1 e 3.4.2, respectivamente. 

3.4.4 Recalcificação do plasma (RC) 

O plasma (200 µL) diluído 1:1 em salina foi incubado a 37ºC por 10 minutos. 

Em seguida, CaCl2 (12,5 mM, concentração final) foi adicionado ao meio reacional 

e o tempo de coagulação monitorado no coagulômetro (controle positivo). O efeito 

dos extratos, frações ou subfrações das plantas ou algas foi avaliado através da 

incubação destes com o plasma por 10 minutos a 37ºC. Em seguida, CaCl2 foi 

adicionado e o tempo de coagulação monitorado e comparado com aquele obtido 

no controle positivo. 

3.4.5 Fibrinocoagulação (FC) 

Neste ensaio, 200 µL de uma solução de fibrinogênio (2 mg/mL, 

concentração final) foram incubados com salina por 10 minutos a 37oC, e em 

seguida trombina (10 nM, concentração final) foi adicionada ao meio reacional e a 

coagulação foi monitorada, como descrito (controle positivo). Em seguida, os 

extratos, frações ou subfrações da planta ou de algas foram incubados com 

fibrinogênio por 10 minutos a 37oC, e da mesma forma, a trombina foi adicionada 

e o tempo de coagulação foi monitorado e comparado com o do controle positivo. 

3.4.6 Tempo de Trombina (TT) 

Neste ensaio, 200µL de plasma foram incubados por 10 minutos a 37°C com 

salina. Em seguida, trombina (1 nM, concentração final) foi adicionada ao meio 

reacional e o tempo de coagulação foi monitorado no coagulômetro (controle 

positivo). O efeito dos extratos ou algas foi avaliado através da incubação destes 

com o plasma por 10 minutos a 37°C. Em seguida, a reação foi iniciada com 

adição de trombina ao meio reacional e o tempo de coagulação foi monitorado, 

em segundos, e comparado ao obtido na ausência dos extratos ou algas. 

3.5 Ensaios em plaquetas 

A agregação plaquetária foi realizada em um Agregômetro plaquetário 

(modelo 490 2D - Chrono-log Corporation, Havertown, EUA), de acordo com a 
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metodologia de Carlin et al, (1985) e Fuly et al. (2002), com algumas 

modificações. O sangue de doadores sadios foi coletado através de punção 

venosa utilizando-se citrato de sódio 3,8% (p/v) como anticoagulante na 

proporção 1:9, citrato:sangue. Em seguida, o sangue foi centrifugado a 380 g por 

12 minutos a temperatura ambiente para obtenção do plasma rico em plaquetas 

(PRP). O plasma pobre em plaquetas (PPP) foi obtido através da centrifugação do 

sangue restante a 1800 g por 12 minutos. O ensaio de agregação plaquetária foi 

realizado utilizando-se 300 µL de PRP mantido a 37ºC por 2 minutos em cubetas 

de vidro siliconizadas, sob agitação constante. Em seguida, a agregação 

plaquetária foi iniciada pela adição de indutores fisiológicos, como o colágeno ou 

ADP. 100 % de agregação plaquetária foi obtida com uma concentração de cada 

agonista que promoveu uma agregação supra máxima após 6 minutos de reação, 

enquanto que, o 0 % de agregação plaquetária foi obtida pela transmitância 

causada pelo PRP na ausência dos agonistas. Para avaliar o efeito do extrato de 

planta ou algas sobre a agregação plaquetária, estes foram incubados com PRP 

por 2 minutos a 37ºC, sob constante agitação. Em seguida, o agonista foi 

adicionado e a agregação plaquetária monitorada. 

3.6 Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) 

de um número indicado de experimentos realizados. Os resultados obtidos foram 

analisados através do teste t de Student, utilizando-se o programa Microcal 

Origin. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Stryphnodendron adstringens 

4.1.1 Perfil fitoquímico 

 Análises qualitativas do extrato bruto, das frações em acetato de etila e 

aquosa, além das subfrações aquosas (P1-P4) foram realizadas. Como podemos 

observar na Tabela 4, os resultados foram similares para todas as amostras, 

sendo encontrados flavonoides, açúcares, taninos e saponinas em todas elas. 

Terpenos e esteroides não foram identificados nesta primeira análise. 
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Tabela 4: Perfil fitoquímico dos extratos, frações e subfrações de S. adstringens. 

Perfil Fitoquímico     
 

  

Componente Químico/Amostras EB FAQ FAE P1 P2 P3 P4 

Flavonoides + + + + + + + 

Açúcares + + + + + + + 

Taninos + + + + + + + 

Esteroides/Terpenos - - - - - - - 

Saponinas + + + + + + + 

A tabela indica a presença (+) ou ausência (-) do metabólito. EB- Extrato Bruto; 

FAQ- Fração Aquosa; FAE- Fração Acetato de Etila; P1 - Perfil 1 da fração aquosa de S. 

adstringens; P2 - Perfil 2 da fração aquosa de S. adstringens; P3 - Perfil 3 da fração 

aquosa de S. adstringens; Perfil 4 - Perfil 4 da fração aquosa de S. adstringens. 

4.1.2 Análise por LC-HRMS dos extratos de S. adstringens 

A fim de caracterizar bioquimicamente os extratos de S. adstringens foi 

realizada análise por cromatografia líquida acoplada a Espectrometria de Massas 

de alta resolução. Assim como no perfil fitoquímico mostrado na tabela 4, os 

cromatogramas se mostraram bastante similares, entretanto, através desta 

metodologia foi possível observar pequenas diferenças entre os cromatogramas 

de cada amostra analisada (Figura 5). 
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Figura 5. LC-HRMS picos cromatográficos dos extratos da casca de 

Stryphnodendron adstringens no modo íon em “electrospray” positivo. A: extrato 

bruto; B: fração aquosa; C: fração acetato de etila; D: subfração aquosa 1 (P1); E: 

subfração aquosa 2 (P2); F: subfração aquosa 3 (P3); subfração aquosa 4 (P4). 

 

 

Através da comparação com os bancos de dados MassBank, Biblioteca 

MS/MS NIST 2014 e a plataforma KNApSAcK, com os valores de m/z obtidos na 

Espectrometria de Massas foi possível identificar 20 moléculas presentes nos 

extratos (Tabela 5). Foi possível identificar sacarose, ácidos fenólicos, como ácido 

gálico e ácido protocatecuico, catequinas e flavonoides, como mirricitrina, 

quercetina, miricetina, kaempferol, entre outros e cumarina (dihidroxicumarina). 
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Tabela 5. Metabólitos descritos e identificados na análise LC-HRMS dos extratos de 

S. adstringens. 

ID Média RT (min) Fórmula Nome do Metabólito Média m/z Erro (ppm) 
Tipo de 
Aduto 

1 0.39 C12H22O11 Sacarose 341.10901 0.22 **[M-H]- 

2 0.47 C30H26O14 Prodelfinidina B5* 609.12579 1.33 **[M-H]- 

3 0.50 C7H6O5 Ácido Gálico 169.01332 2.11 [M-H]- 

4 0.75 C7H6O4 Ácido Protocatecuico  153.01869 -4.2 [M-H]- 

5 1.20 C15H14O7 (epi) Galocatequina* 305.06689 0.7 **[M-H]- 

6 1.77 C16H16O7 (epi) Metil-éter Galocatequina* 319.08197 -1.12 [M-H]- 

7 3.50 C22H18O11 (epi) Galocatequina galato* 457.0777 0.14 **[M-H]- 

8 4.14 C37H30O16 (epi) Galocatequina-(epi)galocatequina-O-(hidroxibenzoato)* 729.14709 1.35 **[M-H]- 

9 4.28 C37H30O18 (epi)Galocatequina-(epi)galocatequina-O-galato* 761.13977 5.04 [M-H]- 

10 4.61 C21H20O12 Mirricitrina 463.09045 4.86 [M-H]- 

11 4.83 C23H20O10 (epi)galocatequina-O-vanillato* 455.10062 4.94 [M-H]- 

12 4.86 C21H20O12 Quercetina-hexosidica 463.08994 3.76 [M-H]- 

13 4.97 C24H22O11 (epi)Galocatequin-O-(di-O-methilgalato)* 485.11014 2.48 **[M-H]- 

14 5.12 C15H10O8 Miricetina 317.02963 -2.08 [M-H]- 

15 5.15 C16H12O6 Metoxi-apigenina (Crisoeriol) 299.05548 -2.11 **[M-H]- 

16 5.29 C21H24O10 Floretina-glucosidica 435.13107 3.22 [M-H]- 

17 5.69 C15H10O6 Kaempferol 285.04135 3.12 [M-H]- 

18 6.11 C15H12O5 Naringenina 271.06223 3.81 [M-H]- 

19 6.18 C17H14O7 Dimetoxi-trihydroxi flavona 329.06732 1.96 [M-H]- 

20 9.43 C9H6O4 Dihidroxicumarina 177.01881 -2.95 [M-H]- 

*Descrito em Stryphnodendron adstringens; **Encontrado na análise ESI-positiva 

 
 

 
 
4.1.3 Efeitos dos extratos deS. Adstringens na coagulação 

O efeito dos perfis da fração aquosa de S. adstringens na coagulação foi 

investigado nos testes in vitro Recalcificação (RC), Tempo de Protrombina (TP), 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) e Fibrinocoagulação (FB). 

4.1.3.1 Tempo de Recalcificação do Plasma (RC) 

De forma a avaliar um efeito geral dos extratos e subfrações da planta S. 

adstringens na coagulação, foi realizado o ensaio de Recalcificação do Plasma 

(RC). Como observado na figura 6A, apenas a concentração de 50 µg/mL da 

fração acetato de etila (FAE) prolongou o tempo de coagulação, enquanto que os 

demais extratos, por outro lado, coagularam o plasma em tempo menor do que o 

controle, ou seja, apresentaram um efeito pró-coagulante. Na figura 6B, é possível 

observar que o perfil 2 (P2) da fração aquosa de S. adstringens foi capaz de inibir 

a coagulação no tempo máximo observado de 600 segundos, demonstrando um 

resultado melhor àquele obtido com a fração aquosa (FAQ). Os demais perfis não 

foram capazes de inibir a coagulação do plasma nas concentrações testadas. 
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Figura 6: Efeito dos perfis da fração aquosa de S. adstringens no tempo de 

Recalcificação do Plasma (RC). 

NaCl e os extratos EB, FAQ e FAE de S. adstringens (Painel A) e os perfis (P1, P2 

e P3) da fração aquosa (Painel B) foram incubados com plasma por 10 minutos a 37°C. 

Em seguida, CaCl2 (12,5 mM concentração final) foi adicionado e o tempo de 

recalcificação monitorado em segundos. MP - Mercado popular; EB - Extrato Bruto; FAQ - 

Fração Aquosa; FAE - Fração Acetato de Etila; P1 - Perfil 1; P2 - Perfil 2; P3 - Perfil 3. Os 

resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (n=4). * p < 0,05 em 

comparação com o controle positivo (plasma +H2O).  

 

 

4.1.3.2 Tempo de Protrombina (TP) 

Como observado na Figura 7A, o extrato bruto (EB) e a fração aquosa (FAQ) 

inibiram a coagulação do plasma apenas na maior concentração testada (500 

µg/mL). E, os perfis 1 e 2, em todas as concentrações testadas foram capazes de 

inibir a coagulação do plasma no teste Tempo de Protrombina (TP), que avalia a 

via extrínseca da cascata de coagulação (Figura 7B). Entretanto, os perfis 3 e 4 

não inibiram a coagulação na menor concentração testada (100µg/mL). Enquanto 

que o perfil P4 inibiu a coagulação somente na maior concentração testada. 
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Figura 7: Efeito do extrato e frações de S. adstringens no Tempo de Protrombina 

(TP). 

O extrato obtido no mercado popular (MP), o extrato bruto (EB), a fração aquosa 

(FAQ), fração em acetato de etila (FAE) (Painel A) e os perfis (P1 - Perfil 1; P2 - Perfil 2; 

P3 - Perfil 3; P4 - Perfil 4) da fração aquosa (Painel B) de S. adstringens foram incubados 

com plasma por 10 minutos a 37°C. Em seguida, tromboplastina cálcica foi adicionada e 

o tempo de coagulação monitorado em segundos. Os resultados foram expressos em 

média ± erro padrão da média (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (plasma 

+H2O).  
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4.1.3.3 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 
 

O efeito dos extratos, frações e perfis da fração aquosa de S. adstringens foi 

investigado no teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa), que avalia 

a via intrínseca. No painel A da figura 8, observa-se que o extrato da planta obtida 

no mercado popular (MP), o extrato bruto (EB) e a fração aquosa (FAQ) tiveram 

efeito inibitório sobre o tempo de coagulação do plasma, em diferentes 

concentrações. No entanto, na maior concentração testada (500 µg/mL), o extrato 

bruto e a fração aquosa impediram a coagulação do plasma, no tempo máximo 

observado, que foi de 600 segundos. Já no painel B, é possível observar que os 

perfis (P1, P2 e P3) inibiram a coagulação do plasma em todas as concentrações 

testadas, enquanto a subfração P4 inibiu a coagulação do plasma nas duas 

maiores concentrações. 

 

Figura 8: Efeito dos perfis da fração aquosa do extrato de S. adstringens no Tempo 

de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa). 

O extrato obtido no mercado popular (MP), o extrato bruto (EB), a fração aquosa 

(FAQ), fração em acetato de etila (FAE) (Painel A) e os perfis (P1 - Perfil 1; P2 - Perfil 2; 

P3 - Perfil 3; P4 - Perfil 4) da fração aquosa (Painel B) de S. adstringens foram incubados 

com plasma e cefalina ativada por 10 minutos a 37 °C. Em seguida, CaCl2 (25 mM 

concentração final) foi adicionado e o tempo de coagulação monitorado em segundos. Os 

resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (n=4). * p < 0,05 em 

comparação com o controle (plasma +H2O). 
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4.1.3.4 Fibrinocoagulação (FC) 

Através do teste de Fibrinocoagulação avaliou-se o tempo de coagulação do 

fibrinogênio na presença dos extratos de mercado popular (MP), bruto (EB), das 

frações aquosa (FAQ) e acetato de etila (FAE), e dos perfis da fração aquosa de 

S. adstringens (P1, P2, P3 e P4). É possível observar no painel A da figura 9, que 

todos os extratos e frações impediram a coagulação do fibrinogênio, em todas as 

concentrações testadas. No ensaio com os perfis P1, P2, P3 e P4, duas 

concentrações foram testadas dos perfis, e como observado no painel B, todos os 

perfis foram capazes de inibir a coagulação do fibrinogênio, apresentando 

resultados condizentes com aqueles encontrados na fração aquosa (FAQ) testada 

(Fig. 9A). 

 

Figura 9: Efeito dos perfis da fração aquosa deS. Adstringens na 

Fibrinocoagulação (FC). 

Os extratos MP e EB e as frações FAQ e FAE de S. adstringens (Painel A) e os 

perfis (P1, P2, P3 e P4) da fração aquosa FAQ (Painel B) foram incubados com 

fibrinogênio por 10 minutos a 37°C. Em seguida, trombina foi adicionada e o tempo de 

coagulação monitorado em segundos. MP - Mercado popular; EB - Extrato Bruto; FAQ - 

Fração Aquosa; FAE - Fração Acetato de Etila; P1 - Perfil 1; P2 - Perfil 2; P3 - Perfil 3; P4 

- Perfil 4. Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). * p < 0,05 em 

comparação com o controle positivo (plasma + H2O). 



 

47 
 

4.1.4 Efeito do ácido gálico e ácido tânico na coagulação 

Como é descrita na literatura a presença de ácido gálico e foi comprovada 

pela análise descrita no item 4.1.2, foram avaliados os efeitos deste produto nos 

testes de coagulação: Recalcificação (RC), Tempo de Protrombina (TP) e Tempo 

de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa). Outro produto avaliado nestes ensaios, 

foi ácido tânico, que é utilizado como padrão de fenóis.  

4.1.4.1 Tempo de Recalcificação do Plasma (RC) 

Como é possível observar na figura 10, o ácido tânico não interferiu no 

tempo de coagulação no teste de recalcificação do plasma nas duas menores 

concentrações testadas (50 e 75 µg/mL), porém na maior concentração (100 

µg/mL) testada do ácido tânico, o plasma não coagulou, ou seja, houve uma 

inibição na coagulação neste método. 

 

Figura 10: Efeito do ácido gálico e do ácido tânico no tempo de coagulação no 

teste de Recalcificação do Plasma (RC). 

O plasma foi incubado com salina, DMSO, ácidos gálico e tânico por 10 minutos a 

37°C. Em seguida, CaCl2 (12,5 mM concentração final) foi adicionado e a coagulação 

monitorada, como descrito nos métodos. Os resultados foram expressos em média ± 

SEM (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (plasma +H2O e (plasma + DMSO). 
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4.1.4.2 Tempo de Protrombina (TP) 

Os ácidos gálico e tânico foram testados no teste de Tempo de Protrombina 

(TP), que avalia os fatores da via extrínseca, e como pode ser observado na 

figura 11, o ácido tânico inibiu a coagulação do plasma nas três concentrações 

testadas (50, 75 e 100 µg/mL), de forma semelhante aos extratos de S. 

adstringens, como observado na figura 7. Em contrapartida, o ácido gálico não 

inibiu a coagulação de maneira significativa no teste realizado. 

 

Figura 11: Efeito do ácido gálico e do ácido tânico no tempo de coagulação no 

teste Tempo de Protrombina (TP). 

O ácido gálico e ácido tânico foram incubados com plasma por 10 minutos a 37°C. 

Em seguida, tromboplastina cálcica foi adicionada e o tempo de coagulação monitorado 

em segundos. Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). * p < 0,05 em 

comparação com o controle (plasma +H2O) e (Plasma + DMSO). 
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4.1.4.3 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 

Através do teste TTPa avaliou-se o efeito dos ácidos gálico e tânico sobre a 

via intrínseca da coagulação. De forma semelhante aos resultados obtidos no 

teste TP (Figura 11) e com os extratos de S. adstringens (Figura 8A), o ácido 

tânico inibiu a coagulação do plasma até o tempo máximo de observação, que foi 

de 600 segundos. O ácido gálico não inibiu a coagulação de maneira significativa 

no teste TTPa (Figura 12). 

 

Figura 12: Efeito do ácido gálico e do ácido tânico no tempo de coagulação no 

teste Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa). 

O plasma juntamente com a cefalina ativada foram incubados com salina, DMSO (1 

% v/v, concentração final), ácido gálico e ácido tânico por 10 minutos a 37°C. Em 

seguida, CaCl2 (25 mM concentração final) foi adicionado e o tempo de coagulação 

monitorado em segundos. Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). *, p < 

0,05 em comparação com o controle (plasma +H2O) e (Plasma + DMSO).  
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4.2. Acanthophora spicifera 

4.2.1 Efeito de A. spicifera na coagulação 

4.2.1.1 Tempo de Protrombina (TP) 

O efeito dos extratos de A. Spicifera em diclorometano (DMC), acetato de 

etila (ETA), acetona (ACT) e metanol (MET) foi avaliado no teste de tempo de 

protrombina (TP). Como observado na figura 13, nenhum dos extratos prolongou 

o tempo de coagulação do plasma. 

 

Figura 13: Efeito dos extratos de A. spicifera no Tempo de Protrombina (TP). 

O plasma foi incubado com salina, DMSO e os extratos de A. Spicifera (DCM, ETA, 

ACT e MET) por 10 minutos a 37°C. Em seguida, tromboplastina cálcica foi adicionada e 

o tempo de coagulação foi monitorado em segundos. DMC - Diclorometano; ETA - 

Acetato de Etila; ACT - Acetona; MET - Metanol. Os resultados foram expressos em 

média ± SEM (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (Plasma + DMSO). 
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4.2.1.2 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) 

Em seguida, o efeito dos extratos de A. Spicifera em diclorometano (DCM), 

acetato de etila (ETA), acetona (ACT) e metanol (MET) foi avaliado no teste 

TTPa. Como observado na figura 14, os extratos DMC, ETA e ACT prolongaram o 

tempo de coagulação do plasma, em todas as concentrações testadas (100, 200 

e 400 µg/mL). Na maior concentração, o extrato DMC prolongou o tempo de 

coagulação em cerca de três vezes, quando comparado ao controle positivo, 

plasma + DSMO. 

 

Figura 14: Efeito dos extratos de A. spicifera no Tempo de Tromboplastina Parcial 

Ativada (TTPa). 

O plasma e a cefalina ativada foram incubados com salina, DMSO e com os 

extratos de A. Spicifera DMC, ETA, ACT e MET por 10 minutos a 37°C. Em seguida, 

CaCl2 (25 mM concentração final) foi adicionado e o tempo de coagulação monitorado em 

segundos. DMC - Diclorometano; ETA - Acetato de Etila; ACT - Acetona; MET - Metanol. 

Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). *, p < 0,05 em comparação com 

o controle positivo (plasma + DMSO ou plasma + salina). 
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4.2.1.3 Fibrinocoagulação (FC) 

O efeito dos extratos de A. spicifera foi investigado através do teste de 

fibrinocoagulação, medindo-se o tempo de coagulação sobre fibrinogênio 

comercial bovino. É possível observar na figura 15 que os extratos de A. spicifera 

em diclorometano (DMC), acetado de etila (ETA) e acetona (ACT) prolongaram o 

tempo de coagulação do fibrinogênio, mas com diferentes percentuais. Entretanto, 

os extratos ETA e ACT na menor concentração (100 µg/mL) e o extrato em MET 

em nenhuma das concentrações não foram capazes de impedir a coagulação do 

fibrinogênio causada pela trombina. 

 

Figura 15: Efeito dos extratos de A. Spicifera na fibrinocoagulação (FC). 

O fibrinogênio comercial (2 mg/mL) foi incubado com salina, DMSO (1 % v/v, 

concentração final) e com os extratos em diclorometano (DMC), acetato de etila (ETA), 

acetona (ACT) e metanol (MET) de A. Spicifera por 10 minutos a 37°C. Em seguida, 

trombina foi adicionada e o tempo de coagulação monitorado em segundos. Os 

resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (n=4). * p < 0,05 em 

comparação com o controle positivo (plasma + DMSO ou plasma + salina). 
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4.2.1.4 Tempo de Trombina (TT) 

O efeito dos extratos de A. spicifera foi avaliado no ensaio de tempo de 

trombina (TT). É possível observar na figura 16, que os extratos em diclorometano 

(DMC), acetato de etila (ETA) e acetona (ACT) foram capazes de inibir a 

coagulação ativada pela trombina, ou seja, foram capazes de prolongar o tempo 

de coagulação do plasma, uma inibição de cerca de três vezes, quando 

comparado ao controle positivo, que foi o plasma incubado com salina ou DMSO. 

 

Figura 16: Efeito dos extratos de A. Spicifera no Tempo de Trombina (TT). 

O plasma humano foi incubado com salina, DMSO ou com os extratos de A. 

spicifera em diclorometano (DMC), acetato de etila (ETA), acetona (ACT) ou metanol 

(MET) por 10 minutos a 37°C. Em seguida, trombina (1nM) foi adicionada ao meio 

reacional e o tempo de coagulação monitorado em segundos. Os resultados foram 

expressos em média ± SEM (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (plasma 

+DMSO ou plasma + salina). 
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4.2.1.5 Tempo de Protrombina (TP) e Tempo de Tromboplastina Parcial 

Ativada (TTPa) ex vivo 

O efeito dos produtos comerciais, colesterol, biotina, vitamina B12, ácido 

mirístico e β-caroteno foi avaliado no TP e TTPa no ensaio ex vivo. Como 

podemos observar, os produtos colesterol, biotina, ácido mirístico, e vitamina B12 

e β-caroteno, inibiram a coagulação do plasma nos testes de TP (Fig. 17A) e 

TTPa (Fig. 17B), no tempo máximo observado, que foi de 800 segundos. 

 

Figura 17: Efeito dos produtos no teste TP e TTPa utilizando-se ex vivo. 

Os produtos colesterol (COLEST), biotina (BIOT), ácido mirístico (AM), vitamina 

B12 (VB12) e β-caroteno (B-CAR) (300 µg/animal), salina ou DMSO (1 % v/v, 

concentração final) foram administrados por via intravenosa em camundongos, e após2 

hr., o sangue foi coletado por punção cardíaca. O sangue foi centrifugado (1800 g por 10 

min) e o plasma foi usado nos testes, Tempo de Protrombina (Painel A) e Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada (Painel B). Os resultados foram expressos em média ± 

SEM (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (plasma +H2O ou plasma + 

DMSO). 
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4.2.2 Efeito da alga A. spicifera na agregação plaquetária 

4.2.2.1 Extratos de A. spicifera 

O efeito dos extratos de A. spicifera foi avaliado na agregação plaquetária 

induzida por colágeno (15 µg/mL) ou ADP (15 µM), conforme descrito na 

metodologia. Na figura 18 é possível observar que os extratos em diclorometano 

(DMC), acetato de etila (ETA), acetona (ACT) ou metanol (MET) foram capazes 

de inibir a agregação plaquetária induzida por ambos os agonistas, e em 

diferentes percentuais. O extrato ETA inibiu com um percentual maior (cerca de 

30 %) na maior concentração testada (100 µg/mL), tanto na agregação induzida 

por colágeno (Painel A) quanto por ADP (Painel B). Vale ressaltar que o solvente 

DMSO (1 % v/v, concentração final) não interferiu na agregação plaquetária 

induzida por colágeno ou ADP (dados não mostrados). 

D
C
M

E
TA

A
C
T

M
E
T

0

10

20

30

40

 100 g/mL

 200 g/mL

 400 g/mL

A

 

 

 

In
h

ib
it
io

n
 o

n
 p

la
te

le
t 

a
g

g
re

g
a

ti
o

n
 (

%
)

D
C
M

E
TA

A
C
T

M
E
T

0

10

20

30

40

 100 g/mL

 200 g/mL

 400 g/mL

B

 

 

 

In
h
ib

it
io

n
 o

n
 p

la
te

le
t 

a
g
g
re

g
a

ti
o

n
 (

%
)

 

Figura 18: Efeito dos extratos de A. Spicifera na agregação plaquetária. 

Os extratos em diclorometano (DMC), acetato de etila (ETA), acetona (ACT) ou 

metanol (MET) de A. spicifera foram incubados com PRP por 6 minutos a 37°C. Em 

seguida, 15µM de ADP (Painel A) ou 5µg/mL de colágeno (Painel B) foram adicionados 

ao meio reacional e a agregação foi monitorada. Os resultados foram expressos em 

média ± SEM (n=3). 



 

56 
 

4.2.2.2 Produtos análogos aos identificados em A. spicifera 

Como o composto colest-5-en-3-ol (colesterol) foi isolado da espécie A. 

spicifera, e é descrito na literatura a presença de vitaminas, ácidos graxos e 

esteróis nesta espécies, o efeito dos produtos comerciais colesterol, biotina, ácido 

mirístico, vitamina B12 e β-caroteno foi avaliado na agregação plaquetária. No 

painel A da figura 19, é possivel observar que o colesterol (COLEST) e o β-

caroteno (B-CAR) apresentaram melhor perfil inibitório da agregação plaquetária, 

onde o COLEST e o B-CAR na maior concentração (300 µg/mL), inibiram em 

cerca de 50 e 90 % a agregação induzida por colágeno, respectivamente. E, na 

maior concentraçãom(100 µg/mL), a inibição apresentou um percentual menor 

para todos os produtos testados. Os produtos biotina (BIOT), ácido mirístico (AM) 

e vitamina B12 (VB12) inibiram a agregação plaquetária induzida por colágeno 

(Fig. 18A) com percentual inferior a 20 %, em todas as concentrações testadas 

(100, 200 e 300 µg/mL). 

No painel B, de forma geral, pode-se observar que o efeito inibitório dos 

produtos foi maior quando a agregação foi induzida por ADP. O β-caroteno, assim 

como na agregação induzida por colágeno (Painel A) foi o produto que 

apresentou maior efeito inbitório, alcançando 98% de inibição da agregação 

plaquetária. A inibição na agregação plaquetária induzida por ADP ocorreu de 

maneira concentração-dependente. 



 

57 
 

 

 

       

Figura 19: Efeito dos produtos de Acanthophora spicifera sobre a agregação 

plaquetária. 

Os compostos colesterol (COLEST), biotina (BIOT), ácido mirístico (AM), vitamina 

B12 (VB12) e β-caroteno (B-CAR) de A. spicifera (10mg/mL) foram incubados com o PRP 

por 2 minutos, e em seguida a agregação plaquetária foi iniciada pela adição de 5 µg/mL 

de colágeno (Painel A) ou 15 µM de ADP (Painel B). Os dados estão expressos em 

média ± SEM de um experimento individual (n=4). 

4.3 U. pinnatifida e F. vesiculosus 

4.3.1 Efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus na coagulação 

O efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus na coagulação foi 

investigado nos testes in vitro Tempo de Protrombina (TP), Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) e Recalcificação (RC). 
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4.3.1.1 Tempo de recalcificação do plasma (RC) 

O efeito dos extratos de U. pinnatifida (UPE), F. vesiculosus (FVE) e o 

produto sinérgico de F. vesiculosus (FVS) foi avaliado na coagulação através do 

teste de recalcificação do plasma. Como é possível observar na figura 20, todas 

as amostras (UPE, FVE e FVS) e em todas as concentrações (100, 250 e 500 

µg/mL) foram capazes de impedir a coagulação do plasma. O solvente DMSO (1 

% v/v, concentração final) não interferiu na coagulação do plasma, como 

observado na figura. 

 

Figura 20: Efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus na coagulação do 

plasma no teste recalcificação do plasma. 

O plasma juntamente com cefalina ativada foram incubados com salina, DMSO (1 

% v/v, concentração final), água ou com os extratos de U. pinnatifida (UPE), F. 

vesiculosus (FVE) e com o produto sinérgico de F. vesiculosus (FVS) por 10 minutos a 

37°C. Em seguida, CaCl2 (12,5 mM, concentração final) foi adicionado ao meio reacional 

e o tempo de coagulação recalcificação monitorado em segundos. Os resultados foram 

expressos em média ± SEM (n=4). * p < 0,05 em comparação com o controle (plasma 

+H2O e (plasma + DMSO). 
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4.3.1.2 Tempo de Protrombina (TP)  

O efeito dos extratos das algas U. pinnatifida e F. vesiculosus foi avaliado no 

teste de Tempo de Protrombina (TP), que avalia a via extrínseca da coagulação. 

Observa-se na figura 21, que o extrato de U. pinnatifida (UPE) prolongou o tempo 

de coagulação na concentração de 250 µg/mL, e na maior concentração (500 

µg/mL) impediu a coagulação do plasma, no tempo máximo de observação que 

foi de 600 segundos. O extrato de F. Vesiculosus (FVE) impediu a coagulação do 

plasma em todas as concentrações testadas (100, 250 e 500 µg/mL), enquanto 

que o material contendo extrato de F. vesiculosus e polifenóis, chamado de 

sinérgico (FVS) não apresentou efeito inibitório nas concentrações de 100 e 250 

µg/mL, mas impediu a coagulação na maior concentração (500 µg/mL), ou seja, o 

plasma não coagulou durante o tempo de experimentação que foi de 600 

segundos. 

 

Figura 21: Efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus no Tempo de 

Protrombina (TP) 

O plasma foi incubado com salina, DMSO ou com os extratos de U. pinnatifida 

(UPE), F. vesiculosus (FVE) e o produto sinérgico de F. vesiculosus (FVS) por 10 minutos 

a 37°C. Em seguida, tromboplastina cálcica foi adicionada e o tempo de coagulação 

monitorado em segundos. Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). * p < 

0,05 em comparação com o controle (plasma +H2O) e (plasma + DMSO). 
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4.3.1.3 Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 

O efeito dos extratos de U. pinnatifida (UPE), F. vesiculosus (FVE) e o 

produto sinérgico de F. vesiculosus (FVS) foram testados em três diferentes 

concentrações (100, 250 e 500 µg/mL) na coagulação do plasma através do teste 

TTPa. Como observado na figura 22, o plasma não coagulou no tempo de 

observação de 600 segundos, na presença dos extratos em todas as três 

concentrações avaliadas, demonstrando efeito inibitório dessas algas. 

 

Figura 22: Efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus na coagulação do 

plasma no Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) 

O plasma juntamente com cefalina ativada foram incubados com salina, DMSO (1 

% v/v, concentração final), água ou com os extratos de U. pinnatifida (UPE), F. 

vesiculosus (FVE) e o produto sinérgico de F. vesiculosus (FVS) por 10 minutos a 37°C. 

Em seguida, CaCl2 (25 Mm, concentração final) foi adicionado e o tempo de coagulação 

monitorado em segundos. Os resultados foram expressos em média ± SEM (n=4). *, p < 

0,05 em comparação com o controle (plasma +H2O) e (plasma + DMSO). 
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5. DISCUSSÃO 
 

Os acidentes vasculares vêm se tornando um fator comum no quadro das 

principais desordens a afetar a população (WENDELBOE AND ROSKOB, 2017). 

A hemostasia, processo fisiológico que mantêm a homeostase do organismo, se 

dá através de uma série de ativações de zimogênios, proteínas plasmáticas que 

circulam na forma inativa, e da participação das plaquetas, com o intuito de conter 

um extravasamento de sangue. 

As plaquetas, fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos são 

componentes cruciais neste sistema, formando uma rolha ou tampão plaquetário, 

atravé do processo de ativação e interação com plaquetas adjacentes, e também, 

participando do sistema de coagulação, pela secreção de pró-enzimas (fatores V, 

IX e VIII), e fosfolipídios de membrana, que participam da formação da rede de 

fibrina. Sendo assim, é necessário um equilíbrio nesses eventos, e, quando 

ocorre um desbalanço, distúrbios isquêmicos são desencadeados, com excessiva 

formação de trombos ou hemorragias (PALTA, SAROA AND PALTA, 2014). 

O tratamento desses distúrbios é feito com fármacos, que, no entanto, 

geram diversos efeitos adversos, como hemorragias, trombocitopenias, 

osteoporose, entre outros, sendo necessário, muitas vezes acompanhamento 

médico-hospitalar (TUFANO et al, 2015; KAPIL et al, 2017). Diante disso, há uma 

extensa pesquisa por moléculas que possam ser mais eficazes nesse tratamento, 

gerando menos efeitos e que sejam eficazes.  

A grande biodiversidade encontrada na terra, e no mar, proporciona uma 

gama enorme de fontes de moléculas para pesquisa com potencial anticoagulante 

e/ou antiplaquetário (SULERIA et al. 2017; USTYUZHANINA et al. 2016). O uso 

dessa vasta biodiversidade como medicamento é bastante conhecido pelas 

populações, e a pesquisa desenvolvida, baseada no uso tradicional de plantas e 

algas, permite o desenvolvimento de fármacos. Um exemplo de medicamento 

aprovado é o Fitoscar, uma pomada produzida a partir dos extratos de S. 

adstringens, utilizada como cicatrizante (MMA, 2018). Um oligossacarídeo 

derivado de algas pardas, oligomanato de sódio, foi recentemente aprovado como 

droga para o tratamento de Alzheimer (SYED, 2020). 

A espécie S. adstringens, testada neste trabalho, apresenta diversas 

propriedades farmacológicas, tais como anticâncer, antioxidante, antiveneno e 
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antibiótica (KAPLUM et al, 2018; BALDIVIA et al, 2018; PEREIRA JUNIOR et al, 

2020). Resultados prévios com extratos e frações da planta S. adstringens 

demonstraram que os mesmos apresentam um potencial anticoagulante e 

antiplaquetário (SOUZA, 2016). Nesta tese, subfrações obtidas (designados de 

perfis, P1 a P4) da fração aquosa de S. adstringens foram avaliadas em testes de 

coagulação regularmente utilizados na clínica, como Teste de Protrombina (TP), 

Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPa) e nos ensaios de Tempo de 

Recalcificação (RC) e Fibrinocoagulação (FC). Os resultados demonstraram que 

todos os perfis inibiram a coagulação, em todos os testes. No ensaio de Tempo 

de Recalcificação que avalia de forma geral a coagulação do plasma,  o perfil P2 

inibiu a coagulação, diferente dos resultados obtidos nos ensaios com o extrato 

bruto e as frações, onde as amostras coagularam o plasma em tempo menor que 

o controle.  

A análise cromatográfica de ultra eficiência foi realizada com os extratos e 

frações de S. adstringens, em colaboração com o professor Rafael Garrett, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. A identificação dos compostos, 

Prodelfinidina B5, Epigalocatequina galato, Epigalocatequina, Epigalocatequina-

(epi)-galocatequina-O-(hidroxibenzoato) e Epigalocatequina-O-(di-O-metilgalato 

encontrados nos extratos e frações avaliados nesta tese corroboram os dados da 

literatura. Nosso grupo também realizou um perfil fitoquímico qualitativo dos 

extratos, frações e subfrações de S. adstringens, revelando a presença de 

flavonoides, açúcares, taninos e saponinas. No entanto, não foram encontrados 

terpenos. 

Além dos compostos listados acima, também foi identificado presença de 

ácido gálico nas amostras testadas neste trabalho. A presença de ácido gálico 

nas preparações de S. adstringens é bem descrita na literatura (ANVISA, 2019). 

Sendo assim, este composto foi avaliado nos ensaios de coagulação, de forma a 

corroborar os resultados obtidos nos ensaios com os extratos desta planta. No 

entanto, os resultados obtidos com o ácido gálico não foram semelhantes àqueles 

encontrados nos extratos e frações de S. adstringens, ou seja, o ácido gálico não 

inibiu a coagulação nos métodos avaliados. O ácido tânico, um tanino utilizado 

como padrão para determinação de fenóis, também foi testado na coagulação, e 

diferentemente do ácido gálico, demonstrou resultados semelhantes aos 

encontrados com os extratos de S. adstringens, ou seja, o ácido tânico inibiu a 
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coagulação. Ayodele, Onajobi e Osoniyi (2019) avaliaram o efeito do extrato 

metanólico e frações da planta Crassocephalum crepidioides na coagulação. Os 

resultados obtidos mostraram um efeito anticoagulante dos extratos, sendo a 

fração em hexano a mais efetiva nos testes TP e TTPa. Félix-Silva et al. (2014) 

analisaram os efeitos da planta Jatropha gossypiifolia nas atividades 

anticoagulante e antioxidante. Os resultados demonstraram um potencial 

anticoagulante desta planta quando avaliada no teste TTPa, mas não apresentou 

efeito inibitório no teste TP, indicando uma inibição na via intrínseca da 

coagulação. Diante disto, é possível observar um potencial anticoagulante dos 

extratos e frações da planta S. adstringens. 

As algas desempenham grande papel econômico, servindo de alimento e 

abrigo para diversas espécies. Além disso, também são utilizadas na alimentação 

humana e no desenvolvimento de diversos produtos com aplicação farmacêutica 

ou cosmética. 

Acanthophora spicifera é uma espécie de alga vermelha, e os extratos desta 

alga, preparados em diferentes solventes (diclorometano, acetato de etila, 

acetona e metano) foram testados na coagulação e na agregação plaquetária 

nesta tese. Os extratos prolongaram o tempo de formação de fibrina nos ensaios 

de fibrinocoagulação e tempo de trombina, em diferentes percentuais, sendo o 

extrato em acetona (ACT) o mais potente, prolongando em de cerca quatro vezes 

quando comparado aos controles positivos de ambos os ensaios, na maior 

concentração testada (400 µg/mL); e o extrato em diclorometano (DCM) 

prolongando em 4 vezes o tempo de trombina, quando comparado ao controle 

positivo, também na maior concentração testada (400 µg/mL). Este efeito dos 

extratos sugere uma interação direta destas amostras com a trombina. Esta 

enzima é uma serinoprotease e desempenha papel fundamental na hemostasia; 

seja na cascata de coagulação, clivando o fibrinogênio em monômeros de fibrina, 

e ou na ativação da agregação plaquetária, através dos receptores PAR1 e PAR4. 

A trombina possui dois exosítios de ligação, além do sítio ativo. O exosítio I, 

também chamado de sítio de reconhecimento do fibrinogênio é responsável pela 

interação com o receptor plaquetário PAR1 e com os fatores da coagulação V e 

VIII. O exosítio II é conhecido pela ligação com a heparina e o receptor 

plaquetário PAR4. A especificidade nestes sítios possibilita o desenvolvimento de 

drogas com diferentes alvos. O dabigratan é um inibidor de trombina que se liga 
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diretamente em seu sítio ativo, já a bivalirudina interage tanto com o sítio ativo, 

quanto com o exosítio I (BOKNÄS et al, 2014; LEE AND ANSELL, 2011). É 

descrito na literatura, a presença de diversos compostos na alga A. spicifera, 

como vitaminas, carotenoides, ácidos graxos e esteróis (AIHARA AND 

YAMAMOTO, 2014; FLORA AND RANI, 2013; KUMARI et al, 2014; POLAT AND 

OZOGUL, 2008). Shi et al (2011) avaliaram o efeito anticâncer de alguns esteróis 

isolados da espécie A. spicifera, utilizando o método de MTT. O composto 6-

hidroxicolestenona apresentou um IC50 abaixo de 2µg/mL em todas as linhagens 

testadas (HCT-8, Bel7402, BGC-823, A549 e HELA). Carotenoides são pigmentos 

encontrados nas algas e bastante utilizados na indústria alimentícia, melhorando 

sabor e aparência de frutas e sucos, devido a sua coloração. Propriedades 

farmacológicas têm sido investigadas e atividades antioxidante e antitumoral são 

descritas na literatura (VILCHEZ et al, 2011; CHRISTAKI et al, 2012). Diante 

disto, nosso grupo testou compostos comerciais (colesterol, biotina, vitamina B12, 

ácido mirístico e β-caroteno), que são análogos aos encontrados nessas algas. 

Estes compostos inibiram a agregação plaquetária com diferentes percentuais, 

sendo o β-caroteno, o que obteve o maior percentual de inibição, cerca de 95 %, 

independentemente do indutor utilizado. Estes agonistas têm papel fundamental 

no processo de agregação plaquetária, atuando por diferentes mecanismos. O 

colágeno é uma proteína localizada na matriz subendotelial, que, após uma lesão 

no vaso fica exposto. A interação desta molécula com as plaquetas se dá através 

dos receptores GPVI e α2β1, e é mediada pelo fator de von Willebrand, através 

da glicoproteína GPIb-IX-V. A participação destes receptores tem sido estudada, 

em busca de um novo alvo para drogas antiplaquetárias (INDURUWA, JUNG 

AND WARBURTON, 2016). Fármacos como a losartana, que atuam como 

vasodilatadores, podem atuar como antiplaquetários. Jiang, et al (2015) avaliaram 

o efeito desse medicamento sobre as plaquetas, e demonstraram que apesar de 

não apresentar efeito antiplaquetário significativo, a losartana impediu a adesão 

das plaquetas aos receptores GPVI e α2β1.O ADP é um agonista secretado pelos 

grânulos densos das plaquetas e atua ativando plaquetas adjacentes, ampliando 

assim a interação entre plaquetas, e atuando na formação do tampão plaquetário. 

Clopidogrel é um inibidor plaquetário da classe das tienopiridinas, que atua se 

ligando irreversivelmente ao receptor de ADP, P2Y12. Essa classe de 

medicamentos tem sido usada largamente como tratamento de pacientes 
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acometidos por acidente vascular cerebral. Apesar dos avanços dos tratamentos, 

esses fármacos ainda apresentam baixa eficácia e efeitos adversos, como 

complicações aterotrombóticas em pacientes em tratamento.  

As algas pardas U. pinnatifida e F. vesiculosus apresentam fucoidana em 

sua composição química, que é um grupo de polissacarídeos sulfatados. Na 

literatura é descrito que esses compostos têm efeito neuroprotetivo, podendo 

assim serem candidatos a novas moléculas para o tratamento da doença de 

Alzheimer (ALGAZWI et al, 2019). Diversas espécies de algas pardas apresentam 

propriedade anticoagulante, e esta atividade está relacionada aos fucans, classe 

de carboidratos ricos em fucose, dentre eles, os fucoidans. Um estudo utilizando 

extratos de U. pinnatifida colhida no lago Venice, localizado a nordeste do Mar 

Adriático (Itália), avaliou os efeitos dos polissacarídeos desta espécie sobre a 

coagulação, através dos testes in vitro TP e TTPa. Nesta localidade, a espécie é 

considerada invasora e o grupo realizou extrações com etanol para precipitar 

carboidratos. Os resultados obtidos revelaram que os polissacarídeos foram 

capazes de prolongar o tempo de coagulação nos testes avaliados, sendo uma 

molécula promissora como anticoagulante (FAGGIO et al, 2015). Irhimeh, Fitton e 

Lowenthal (2009) fizeram testes clínicos, com administração oral de cápsulas 

preparadas com fucoidana extraído de U. pinnatifida em um grupo de voluntários. 

Testes in vitro e in vivo foram realizados e os resultados demonstraram que o 

fucoidana interferiu nos testes que avaliam a participação dos fatores de 

coagulação, tendo efeito das fucoidanas em todas as vias da coagulação e 

diretamente sobre a trombina. As concentrações de fucoidana variam de acordo 

com o método de extração, condições climáticas e espécies. A fucoidana utilizada 

no trabalho de Irhimed, Fitton e Lowenthal (2009) utilizou método de extração 

Maritech®, um método patenteado que mantém as mesmas condições de 

extração, não utilizando solventes. Neste trabalho, os extratos das algas pardas 

U. pinnatifida e F. vesiculosus, recebidos pelo mesmo grupo, foram avaliados na 

coagulação, e os resultados obtidos nos testes TP e TTPa mostraram que os 

extratos inibiram a coagulação, principalmente no teste TTPa, sendo um indicativo 

de que a fucoidana atua nos fatores da via intrínseca. Estes resultados 

demonstram que estas moléculas apresentam efeitos promissores como 

antitrombóticos. No entanto, estudos posteriores, sobre plaquetas, ensaios de 

toxicidade, ainda devem ser realizados, para concluir esta hipótese. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

• Os perfis da fração aquosa de S. adstringens (P1 a P4) foram 

capazes de inibir a coagulação (TP, TTPa, Fibrinocoagulação); 

• O ácido gálico não interferiu na coagulação (TP, TTPa); 

• O ácido gálico interferiu na coagulação no ensaio de Recalcificação, 

de maneira pouco expressiva; 

• O ácido tânico inibiu a coagulação nos testes realizados (TP, TTPa, 

Recalcificação); 

• Os extratos da alga Acanthophora spicifera (DMC, ETA, ACT, MET) 

prolongaram o tempo de coagulação no teste de TTPa e nos 

ensaios de Fibrinocoagulação e Tempo de Trombina (TT); 

• Os extratos de A. spicifera inibiram a agregação plaquetária em 

diferentes percentuais, quando utilizados os agonistas, colágeno e 

ADP; 

• Os produtos comerciais, análogos da alga A. spicifera (Biotina e 

Ácido Mirístico) prolongaram o tempo de coagulação no ensaio ex 

vivo; 

• Os produtos comerciais, análogos da alga A. spicifera (colesterol, 

vitamina B12 e β-caroteno) inibiram a coagulação no ensaio ex vivo; 

• Os produtos análogos da alga Acanthophora spicifera inibiram a 

agregação plaquetária em diferentes percentuais (Colágeno e ADP); 

• Os extratos de Undaria pinnatifida e Fucus vesiculosus inibiram a 

coagulação (TP, TTPa e Recalcificação). 
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6.2 PERSPECTIVAS 

• Avaliar o efeito dos extratos de U. pinnatifida e F. vesiculosus na 

coagulação nos ensaios de fibrinocoagulação, e, na agregação 

plaquetária. 

• Analisar o efeito dos perfis de S. adstringens e os ácidos gálico e tânico 

na agregação plaquetária. 

• Ensaios de toxicidade sobre as hemácias e plaquetas serão realizados. 
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