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Introdução: No modelo de hipertensão DOCA-sal há o desenvolvimento de hipertensão 

severa, dependente de volume e está associada a nefrosclerose, necrose miocárdica 

focal, miocardite, periarterite e vasoconstrição periférica. O hidrolisado de clara de ovo 

(HCO) produzido por hidrólise com pepsina em 8h é um alimento funcional que possui 

peptídeos bioativos com propriedades anti-hipertensiva, antioxidante e anti-inflamatória 

demonstrada em modelo de hipertensão genética. Objetivo: Avaliar os efeitos do HCO 

sobre a pressão arterial sistólica (PAS) e as reatividade vascular em ratos DOCA-sal. 

Métodos: Ratos Wistar machos (7 semanas, + 250 g) foram tratados por 8 semanas: a) 

SHAM (uninefrectomia unilateral + água destilada via gavagem); b) SHAM+HCO 

(uninefrectomia unilateral + HCO – 1kg/dia via gavagem); c) DOCA (uninefrectomia 

unilateral + acetato e desoxicorticosterona (1ª, 2ª-3ª e 4ª-8ª semanas com 20, 12 e 6 

mg/kg respectivamente); d) DOCA+HCO. Os animais DOCA e DOCA+HCO receberam 

diariamente como água de beber uma solução de NaCl (1%) + KCl (0,2%) e os demais 

animais somente água da beber. A pressão arterial sistólica foi avaliada semanalmente 

por pletismografia caudal. Na reatividade vascular em artéria aorta foi avaliada pela 

curva concentração resposta de relaxamento induzido por acetilcolina (ACh) em sistema 

de banho de órgãos (BIOPAC System). Os resultados estão expressos em média ± 

EPM, comparados por ANOVA (p <0,05). Resultados: A hipertensão produzida pelo 

modelo DOCA-sal foi significativamente reduzida pelo co-tratamento com HCO (SHAM: 

116,5 ± 1,5; SHAM+HCO: 118,9 ± 0,7; DOCA: 194,9 ± 3,7*; DOCA + HCO: 153,9 ± 5,1*# 

mmHg - *vs SHAM #vs DOCA). A disfunção endotelial na aorta de ratos DOCA-sal foi 

parcialmente evitada pelo co-tratamento de HCO (Rmax – em % de relaxamento da pré-

contração Phe-3: SHAM: 94,97 ± 5,04; SHAM + HCO: 98,07 ± 4,38, DOCA: 40,84 ± 5,14 

*, DOCA + HCO: 64,81 ± 5,00*#). Discussão e Conclusão: HCO demonstrou poder 

anti-hipertensivo pela primeira vez no modelo DOCA-sal e melhora no relaxamento 

vascular em artéria de condutância. Isso indica um possível efeito terapêutico baseado 

em alimentos funcionais para hipertensão. 
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