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RESUMO

Introdução: Hibiscus sabdariffa, é um arbusto herbáceo anual, cultivado por suas
flores, embora folhas e sementes também sejam usadas na medicina tradicional. Foi
relatado que  a  planta  tem propriedades anti-hiperlipidêmicas,  anticancerígenas  e
antioxidantes.  Estudos  comprovam  que  esta  molécula  tem  ações  terapêuticas
diversas  que  incluem  relação  antiretroviral,  anti-inflamatória  e  diurética,  assim
influenciando no tratamento de cardiopatias como o aumento da pressão arterial e
problemas gromerulares. Metodologia: A pesquisa foi realizada no mês de abril de
2019. O foco da pesquisa foi a utilização da cumarina e do ácido o-hidroxicinâmico
obtidos através da planta Hibiscus sabdariffa. Assim verificando as propriedades da
planta em questão, estudos já realizados e avanços tecnológicos relacionados ao
tema quantificando artigos publicados nas bases de dados selecionadas e patentes
registradas no ESPACENET, USPTO e INPI. A pesquisa foi realizada utilizando as
palavras-chave: Hibiscus sabdariffa, coumarin e hypertension, em bases de dados
internacionais. As bases de dados utilizadas para a busca e quantificação de artigos
foram PubMed, Scielo, e Sci-direct. Resultados e discussão: É importante observar
que há grande número de patentes envolvendo a ação hipertensiva da cumarina
principalmente na Europa,  onde a pesquisa em cuidado de saúde em relação a
cardiopatias  é  mais  vigente.  A  grande  incidência  de  artigos  publicados  com os
descritores  entre  os  anos  de  2010  e  2013  justifica-se  pela  intensificação  de
pesquisas realizadas por uma equipe de pesquisadores chineses dedicados a ação
anticardiopata  da cumarina,  que logo em seguida encerrou-se,  os  resultados da
pesquisa em anos anteriores relacionados a hipertensão são irrelevantes já que o
número  de  publicações  é  quase  nulo,  outro  fator  que  justifica  o  crescimento
repentino  da  mesma  é  o  aumento  da  preocupação  global  com  cardiopatias
derivadas de sedentarismo e obesidade,  problema que foi  muito  evidenciado na
entrada do novo milênio.  Conclusão: O uso da Hibiscus sabdariffa como agente
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anti-hipertensivo vem diminuindo assim relatando desinteresse de pesquisadores na
planta que ainda possui muito a ser descrito. Além disto, a busca de substitutos para
medicações tóxicas para tratamento de cardiopatias deve ser contínua tendo em
vista que a fitoterapia pode trazer inúmeros benefícios e poucos efeitos colaterais se
bem utilizada.

Palavras-chave: Fitoterapia; ácido o-hidroxicinâmico; doença cardiovascular.

ABSTRACT

Introduction: Hibiscus  sabdariffa,  is  an  annual  herbaceous  shrub,  grown  for  its
flowers, although leaves and seeds are also used in traditional medicine. The plant
has  been  reported  to  have  anti-hyperlipidemic,  anti-cancer  and  antioxidant
properties.  Studies  prove  that  this  molecule  has  several  therapeutic  actions  that
include antiretroviral, anti-inflammatory and diuretic relationships, thus influencing the
treatment  of  heart  diseases  such  as  increased  blood  pressure  and  gromerular
problems.  Methodology: The research was carried out in April 2019. The focus of
the research was the use of coumarin and o-hydroxycinnamic acid obtained through
the Hibiscus sabdariffa plant. Thus verifying the properties of the plant in question,
studies  already  carried  out  and  technological  advances  related  to  the  theme
quantifying articles published in the selected databases and patents registered at
ESPACENET, USPTO and INPI. The research was carried out using the keywords:
Hibiscus  sabdariffa,  coumarin  and  hypertension,  in  international  databases.  The
databases used to search and quantify articles were PubMed, Scielo, and Sci-direct.
Results and discussion:  It  is important to note that there are a large number of
patents  involving  the  hypertensive  action  of  coumarin  mainly  in  Europe,  where
research  in  health  care  in  relation  to  heart  diseases  is  more  current.  The  high
incidence of articles published with the descriptors between the years 2010 and 2013
is  justified  by  the  intensification  of  research  carried  out  by  a  team  of  Chinese
researchers  dedicated  to  the  anticardiopathic  action  of  coumarin,  which  soon
afterwards  ended,  the  results  of  the  research  in  previous  years  related  to
hypertension are irrelevant since the number of publications is almost nil, another
factor that justifies its sudden growth is the increase in the global concern with heart
diseases  derived  from  sedentary  lifestyle  and  obesity,  a  problem  that  was  very
evident at the beginning of the new millennium .  Conclusion: The use of Hibiscus
sabdariffa as an antihypertensive agent has been decreasing, thus reporting the lack
of interest of researchers in the plant that still has much to be described. In addition,
the search for substitutes for toxic medications for the treatment of heart disease
must be continuous, considering that phytotherapy can bring numerous benefits and
few side effects if used well.

Keywords: Phytotherapy; o-hydroxycinnamic acid; doença cardiovascular.
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A  hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  caracterizada  por  níveis  elevados  e
sustentados de pressão arterial levando a problemas graves de saúde pública no
Brasil  e  no  mundo.  Sendo  um  dos  mais  importantes  fatores  de  risco  para  o
desenvolvimento  de  doenças  cardiovasculares,  doenças  encefálicas  e  renais,  é
responsável por pelo menos 40% das mortes por acidente vascular cerebral (AVC),
25% das mortes por doença arterial coronariana, e as alterações metabólicas, e em
conjunto com o diabetes, 50% dos casos de insuficiência renal  terminal.  (RECK,
2011)

Hibiscus sabdariffa, é um arbusto herbáceo anual, cultivado por suas flores, embora
folhas e sementes também sejam usadas na medicina tradicional.  Os cálices da
planta são usados como antitérmico na forma de chá. A planta é contém proteínas,
lipídios, carboidratos, flavonóides, ácidos, sais minerais e vitaminas. Foi relatado que
a  planta  tem  propriedades  anti-hipertensivas,  hepatoprotetoras,  anti-
hiperlipidêmicas, anticancerígenas e antioxidantes. (MESQUITA, 2013)

Cumarinas  são  lactonas  do  ácido-hidroxi-cinâmico  amplamente  distribuídas  em
vegetais,  inclusive  na  planta  em estudo  conhecida  como cuxá.  A  cumarina  tem
diversas  aplicações  industriais  sendo  estas  como  adoçante,  condimento  e
aromatizante  para  objetos  e  loções  corpóreas.  Existem  pesquisas  que  relatam
também sua ação antiparasítica em relação a helmintos e protozoários. Com isso,
esse estudo visa quantificar através de patentes e artigos indexados, a pesquisa
científica relacionada a cumarina e ao cuxá. (AMARAL, 2009)

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada no mês de abril de 2019. O foco da pesquisa foi a utilização
da  cumarina  e  do  ácido  o-hidroxicinâmico  obtidos  através  da  planta  Hibiscus
sabdariffa.  Assim verificando  as  propriedades  da  planta  em questão,  estudos  já
realizados  e  avanços  tecnológicos  relacionados  ao  tema  quantificando  artigos
publicados  nas  bases  de  dados  selecionadas  e  patentes  registradas  no
ESPACENET, USPTO, e INPI. A pesquisa foi realizada utilizando as palavras-chave:
Hibiscus sabdariffa, coumarin e hypertension, em bases de dados internacionais. As
bases de dados utilizadas para a busca e quantificação de artigos foram PubMed,
Scielo, e Sci-direct.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela  1:  Total  de  depósitos  de  patentes  pesquisadas  nas  bases  do  INPI,
ESPACENET e USPTO.
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Como pôde ser observado no quadro acima, diversas patentes ja foram inscritas e
descritas em estudos com cumarina, mas pouquissimas foram feitas baseado na
planta  fonte  Hibiscus  sabdariffa,  fato  que  se  explica  pela  maior  abundancia  de
cumarina  em  outras  fontes  ou  até  mesmo  sua  sintetização.  Quanto  a  data  de
indexação  de  patentes  com  o  descrito  coumarin,  mais  de  400  patentes  foram
registradas apenas em 2018 pelo ESPACENET.  Na base de dados INPI,  sendo
nacional, os descritores foram pesquisados em português.

Tabela 2: Total de depósitos de artigos pesquisadas nas bases do Science Direct,
PubMEd e CAPES.

Observou-se  que  nas  bases  de  dados  escolhidas  para  a  pesquisa  dos  artigos
existem diversos artigos principalmente sobre hipertenção por ser uma doença que
afeta a saúde pública em geral idosos, obesos e pessoas jovens que tem um estilo
de  vida  com  alimentação  inadequada  e  sedentarismo.  Já  no  descritor  Cumarin
observa-se  que  existem  relativamente  poucos  estudos  sobre  essa  substancia
específica e já com  Hibiscus sabdariffa encontrou-se um número muito abaixo do
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esperado  já  que  é  uma planta  muito  conhecida  no  nordeste  do  Brasil  ultilizada
bastante na culinária do estado do Maranhão. 

Gráfico 1: Quantidade de artigos publicados e reconhecidos pelo PUBMED de 2013
a 2018.

Fonte: Autoria própria, 2019.

Entre 2010 e 2013 observa-se um aumento na quantidade de artigos publicados
justificada pela  rápida  evolução de linhas de pesquisas chinesas relacionadas a
doenças crônicas e tratamento de hipertensão. Seguido por uma queda de numero
de publicações, o interesse no tema vem sendo manifestado até os dias de hoje.

CONCLUSÂO

O uso da Hibiscus sabdariffa como agente anti-hipertensivo embora já descrito, vem
diminuindo,  assim relatando desinteresse de pesquisadores na planta  que ainda
possui muito a ser descrito.  Além disto,  a busca de substitutos para medicações
tóxicas não só para tratamento de cardiopatías mas como o de parasitoses, viroses,
etc  deve  ser  contínua  tendo  em  vista  que  a  fitoterapia  pode  trazer  inúmeros
benefícios e poucos efeitos colaterais se bem utilizada.
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