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RESUMO 

 

As plantas medicinais constituem uma rica fonte de compostos biologicamente ativos 

utilizadas para o tratamento de diversos transtornos psiquiátricos, como os transtornos de 

ansiedade e depressão. O transtorno de ansiedade generalizada tem aumentado de forma 

significativa, sendo o segundo transtorno mais prevalente em locais de assistência à saúde 

pública. A depressão é considerada um transtorno psiquiátrico crônico e comum que afeta 

350 milhões de indivíduos de todas as idades ao redor do mundo. Neste contexto as 

condutas de intervenção farmacológica que vêm sendo empregadas, embora eficazes, 

deixam a desejar, quando observados seus efeitos adversos. O gênero Passiflora é 

comumente conhecido comercialmente pelos seus frutos, mas também é bastante 

utilizado na medicina tradicional brasileira. Passiflora edulis exibe considerável 

variabilidade morfológica. Esta planta produz dois tipos de fruto: o roxo (Passiflora 

edulis Sims var. edulis) e o amarelo (Passiflora edulis var. flavicarpa Degener). Presente 

estudo investigou os efeitos centrais do extrato aquoso das folhas das duas variedades da 

espécie Passiflora edulis em testes utilizados para avaliar comportamentos relacionados 

à ansiedade e depressão, bem como investigou o potencial efeito do tipo antidepressivo 

das frações da edulis var. edulis e os mecanismos neurofarmacológicos responsáveis por 

essa ação. Para a realização desse estudo foram utilizados camundongos Swiss machos 

(2 meses de idade, pesando 30-35 g). Os animais receberam o extrato aquoso das folhas 

das duas espécies de Passiflora: edulis var. edulis (100, 300, 1000 mg/Kg) e frações 

acetato de etila, butanólica e aquosa residual (25, 50, 75, 100 mg/Kg), e edulis var. 

flavicarpa (30, 100, 300, 1000 mg/Kg) ou solução salina, por gavagem, 60 minutos antes 

dos testes do labirinto em cruz elevado, teste de campo aberto, teste de natação forçada e 

teste de sedação induzido por tiopental. Para investigar o mecanismo de ação da atividade 

do tipo antidepressiva das frações foram utilizadas as seguintes drogas: PCPA (inibidor 

da síntese de 5-HT), AMPT (inibidor da síntese de catecolaminas), DSP-4 (neurotoxina 

noradrenérgica) e Sulpirida (antagonista seletivo de receptor dopaminérgico D2). Foram 

utilizados como controle positivo padrão, a fluoxetina e a nortriptilina. Os resultados do 

perfil fitoquímico demonstram características bem distintas para o extrato aquoso das 

variedades de Passiflora edulis “flavicarpa” e “edulis”.Os extratos aquosos de ambas as 

variedades de Passiflora edulis compartilham atividade do tipo ansiolítica (edulis var. 

edulis 300 mg/Kg; edulis var. flavicarpa 300 e 1000 mg/Kg) e antidepressiva (edulis var. 

edulis 300 mg/Kg; edulis var. flavicarpa 1000 mg/Kg), enquanto o efeito 

hipolocomotor/sedativo só foi visto para a edulis var. edulis (1000 mg/Kg). Ambas as 

frações acetato de etila, butanólica do extrato aquoso da edulis var. edulis apresentaram 

atividade do tipo antidepressiva na dose de 50 mg/Kg no teste de natação forçada. Os 

dados sugerem que o efeito do tipo antidepressivo das frações da edulis var. edulis 

envolve a neurotransmissão serotoninérgica e catecolaminérgica, principalmente 

dopaminérgica, haja visto que o pré-tratamento com DSP-4 não afetou a ação 

antidepressiva das frações, enquanto mostrou ser dependente da ativação de receptores 

dopaminérgicos D2. 

 

Palavras-chaves: Passiflora edulis Sims var. edulis, Passiflora edulis var. flavicarpa 

Degener, fração acetato de etila e butanólica, ansiedade, depressão, 

hipolocomotor/sedativo, serotonina e dopamina. 
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ABSTRACT 

 

The medicinal plants constitute a rich source of biologically active compounds used for 

the treatment of many psychiatric disorders, such as anxiety disorders and depression. 

Generalized anxiety disorder has increased significantly, being the second most prevalent 

disorder in care facilities to public health. Depression is considered a chronic and 

common psychiatric disorder that affects 350 million people of all ages around the world. 

In this context, the pharmacological intervention conduits have been employed, effective, 

although leave to be desired when observed adverse effects. The genus Passiflora is 

commonly commercially known by its fruit, but is also widely used in traditional 

Brazilian medicine. Passiflora edulis displays considerable morphological variability. 

This plant produces two types of fruit: Purple (Passiflora edulis Sims fo. edulis) and 

yellow (Passiflora edulis fo. flavicarpa Degener). This study investigated the central 

effects of aqueous extract of the leaves of the two varieties of the species Passiflora edulis 

in tests used to assess behavior related to anxiety and depression, as well as investigating 

the potential effect of the antidepressant-like fractions of edulis fo. edulis and 

neuropharmacological mechanisms responsible for this action. To conduct this study used 

male Swiss mice (2 months old, weighing 30-35 g). The animals received the aqueous 

extract of the leaves of the two species of Passiflora: edulis fo. edulis (100, 300, 1000 mg 

/ kg) and fractions ethyl acetate, butanol and aqueous waste (25, 50, 75, 100 mg / kg) and 

edulis fo. flavicarpa (30, 100, 300, 1000 mg / kg) or saline by gavage 60 minutes prior to 

the maze tests at high cross the open field test, test forced swim test and sedation induced 

by thiopental. To investigate the mechanism of action of the activity of antidepressant 

type of fractions the following drugs were used: PCPA (inhibitor of 5-HT synthesis) 

AMPT (inhibitor of catecholamine synthesis), DSP-4 (noradrenergic neurotoxin) and 

Sulpiride (antagonist selective dopamine D2 receptor). They were used as a standard 

positive control, fluoxetine and nortriptyline. The results of the phytochemical profile 

show very different characteristics to the aqueous extract of the varieties of Passiflora 

edulis "flavicarpa" and "edulis". The aqueous extracts of  both varieties of Passiflora 

edulis share anxiolytic activity type (edulis fo. edulis 300 mg/kg; edulis fo. flavicarpa 300 

and 1000 mg/kg) and antidepressant (edulis fo. edulis 300 mg/kg; edulis fo flavicarpa 

1000 mg/kg), while the effect hipolocomotor/sedative was only seen for edulis fo. edulis 

(1000 mg/kg). Both fractions ethyl acetate, butanol aqueous extract edulis fo. edulis 

showed activity type antidepressant at a dose of 50 mg/kg in the forced swim test. The 

data suggest that the effect of antidepressant-like fractions edulis fo. edulis involves 

catecholaminergic and serotonergic neurotransmission, particularly dopaminergic, there 

is seen that pre-treatment DSP-4 is not affected antidepressant action of fractions as was 

dependent activation of dopamine D2 receptors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O emprego de plantas com fins medicinais para prevenção, tratamento e cura de 

doenças é uma das mais antigas formas terapêuticas usadas pelo homem e sempre esteve 

presente durante o desenvolvimento da humanidade, desde o início da estruturação social 

e várias pesquisas científicas vem demostrando o baixo efeito colateral das mesmas 

(Bahmani et al., 2014; Rafieian-Kopaei, 2013). 

As plantas medicinais constituem uma rica fonte de compostos biologicamente 

ativos, tanto em seu estado natural, como após o emprego de métodos biotecnológicos de 

extração, mostrando seu potencial terapêutico para o tratamento de diversas patologias. 

De fato, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 25% dos 

medicamentos prescritos comumente são derivados de plantas medicinais (OMS, 2012).  

Segundo Zhang (2004) diferentes regiões do mundo têm registrado o uso de 

plantas medicinais com efeitos psicotrópicos; com isso, o aumento de substâncias 

potencialmente ativas pode atuar na farmacologia moderna, contribuído assim fortemente 

para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas por meio de seus metabólitos 

secundários. Estes são conhecidos por atuar de forma direta ou indireta no organismo, 

podendo inibir ou ativar importantes alvos moleculares e celulares. Contudo, as 

informações sobre a maioria das plantas medicinais, de modo a garantir qualidade, 

eficácia e segurança de uso das mesmas ainda são insuficientes (Hung e Ernest, 2010). 

Portanto, o estudo sistemático do potencial terapêutico e tóxico de plantas medicinais é 

de grande importância para a validação do uso popular e produção de medicamentos 

fitoterápicos mais seguros e eficazes.  

Segundo a RDC Nº 26, 2014/INº2, 2014, esta descreve sobre a lista de 

medicamentos fitoterápicos de registro simplificado e também descreve sobre a lista de 

produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. 

 

1.1Maracujá: aspectos botânicos e fitoquímicos 

 

Desde os tempos remotos, a humanidade utiliza produtos naturais como agentes 

psicoativos para aliviar transtornos relacionados ao sistema nervoso central ou para criar 

estados alterados de consciência. Os primeiros experimentos, de tentativa e erro, levaram 
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à descoberta dos efeitos que certos vegetais exercem sobre a mente humana (Clement et 

al., 2004; Prisinzano, 2009). 

No Brasil, a primeira referência ao maracujazeiro foi em 1587, no Tratado 

Descritivo do Brasil, como “erva que dá fruto” e foi Nic Monardis, em 1569, quem 

descreveu a primeira espécie do gênero Passiflora (Castro, 1998a). O termo “maracujá” 

tem origem indígena “Maracuiá”, significa “comida preparada em cuia” e na língua 

inglesa é denominada flor da paixão (passion fruit ou passion flower), representando uma 

relação com a “Paixão de Cristo”, visto que os escritores do século XVI consideravam 

bastante simbólica a flor do maracujá (Pio Corrêa, 1978; Reiter, 1998).  

O simbolismo atribui-se: à parte feminina, constituída por um estigma tripartido 

representando às três pessoas da Santíssima Trindade; à parte masculina, composta de 

cinco estames simboliza as Chagas de Cristo; à corola, que representaria a coroa de 

espinhos; à gavinha, que representaria o chicote. Esta planta foi enviada ao Paulo V, que 

mandou cultivá-la em Roma, informando que ela representaria uma revelação divina. 

(Reiter, 1998). 

O gênero Passiflora pertence à família Passifloreaceae. Esta contém 17 gêneros, 

e destes, 4 são aceitos como nativos do Brasil. Para a família Passifloreaceae são descritas 

mais de 600 espécies, sendo mais da metade delas de ocorrência nas Américas. No Brasil, 

as espécies compreendem lianas, arbustos e árvores. A maioria das espécies descritas 

nessa família são herbáceas ou lenhosas, em geral, trepadeiras. Dentre as espécies, 145 

são nativas e 86 endêmicas do Brasil (Rendle et al., 1959; Hickey e King, 1988; Spencer 

e Seigler, 1983; Córdova et al., 2005; Cerviet al., 2012). Dentro das espécies do gênero 

Passiflora endêmicas do Brasil, destaca-se a Passiflora edulis. Essa espécie é recorrente 

na América do Sul incluindo algumas regiões do Brasil. 

Como primeiramente descrito por Degener (1932), P. edulis exibe considerável 

variabilidade morfológica, sendo atualmente descritas, de acordo com as diferenças 

morfológicas, duas variedades desta espécie: var. edulis e var. flavicarpa. A primeira 

notável diferença entre as duas variedades de P. edulis é encontrada na cor do fruto, uma 

delas produz os frutos na coloração roxo-amarronzado (Passiflora edulis Simsvar. edulis 

- figura 1), enquanto a outra produz frutos amarelados (Passiflora edulis var. 

flavicarpaDegener- figura 2) (Spencer e Seigler, 1983; Vale e Leite, 1983; Carvalho-

Okano e Vieira, 2001; Bernacci et al., 2008).   

A P. edulisSims var. edulis, é uma espécie originária do Brasil, da região 

amazônica (Bernal e Díaz, 2005) e é conhecida popularmente como “maracujá-de-
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comer”, “maracujá-comum”, “maracujá-de-doce”, “maracujá do mato”, “maracujá-

mirim”, “maracujá-peroba”, “maracujá-roxo”, “maracujá-de-ponche” (Reitz, 1980; 

Almeida, 1993). Essa espécie apresenta flores com pétalas brancas e filamentos roxos na 

metade inferior e brancos na metade superior com frutos roxos-amarronzados com 

comprimento de 6-7 cm (Carvalho-Okano e Vieira, 2001; Bernacci et al., 2008). 

Em relação à espécie P. edulis var. flavicarpa, esta é conhecida popularmente 

como “maracujá-amarelo”, “maracujá ácido”, “maracujá-azedo”, “maracujá-comum”, 

“maracujá-de-comer”, “maracujá-de-suco”, “maracujá-mirim” e “maracujá-peroba” 

(Sacco,1980; Carvalho-Okano e Vieira, 2001). Essa espécie constitui uma trepadeira 

vigorosa com gavinhas axilares, perene, de folhas simples e profundamente trilobadas. 

As flores são típicas das plantas deste gênero, apresentam uma corola fortemente roxa na 

base e frutos maiores (6-12 cm de comprimento) e de cor amarela (Sacco, 1980; Carvalho-

Okano e Vieira, 2001; Dhawan, 2004; Bernacci et al., 2008). 

De acordo com as observações morfológicas, o estudo da constituição genética 

destas plantas indicou haver baixa similaridade entre elas (Aukar et al., 2002; Dhawan, 

2004). Porém, apesar das diferenças morfológicas e genéticas, P. edulis var. flavicarpa é 

geralmente considerada apenas uma variedade da espécie P. edulis, assim, a taxonomia 

infraespecífica de P. edulis é abrangente e bastante discutida na literatura (Bernacci et al., 

2008). 

 

 

Figura. 1 – Folhas, flores e frutos (figura A), fruto (figura B) de Passiflora edulis 

Simsvar.edulis. Fotos cedidas pela Dra. Silvana Zucolotto Langassner. 
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Figura 2 - Flor (figura A), Folhas (figura B) e fruto do maracujá (figura C) da espécie 

Passiflora edulis var. flavicarpa Degener. Fotos cedidas pela Dra. Silvana Zucolotto 

Langassner. 

 

 

Em relação aos aspectos fitoquímicos da P. edulis, os primeiros estudos, que não 

descriminavam a variedade desta espécie (edulis ou flavicarpa), relatam como principais 

compostos encontrados os flavonóides, principalmente do tipo luteolina e apigenina 

(Mareck et al., 1990, 1991; Petry et al., 2001), os triterpenos (Yoshikawa et al., 2000a,b; 

Zucolotto et al., 2006; Wang et al., 2013), as saponinas (Bombardelli et al., 1975; 

Yoshikawa et al., 2000a,b) e os alcalóides do tipo indólico (Lutomski e Malek, 1975; 

Lutomski et al., 1975).  

No entanto, quando se considera a existência das variedades edulis e flavicarpa, 

evidências na literatura mostram que ambas são marcadamente diferentes. De fato, os 

compostos voláteis presentes nestas variedades de Passiflora apresentaram-se 

significativamente diferentes (Pontes et al., 2009). Ainda, um estudo conduzido por 

pesquisadores chineses comparou a constituição fitoquímica do extrato etanólico de 

folhas de P. edulisSims var. edulis e var. flavicarpa e mostrou que existem diferenças 

marcantes (Li et al., 2011).  

No que se refere à variedade Passiflora edulis Sims var. edulis, já foram 

identificados nas folhas flavonóides do tipo C-glicosídeos (Zucolotto et. al., 2011), 

alcalóides indólicos (harmana) (Lutomski e Malek, 1975) e saponinas (passiflorina) 

(Bombardelli et al., 1975; Yoshikawa et al., 2000a). Nas partes aéreas também foram 

identificados triterpenos do tipo cicloartano (ácidos ciclopassiflóicos A, B, C, D E, F E 

G) (Yoshikawa et al., 2000a,b).  

No que se refere à espécie Passiflora edulis var. flavicarpa Degener já foram 

identificados nas folhas flavonóides do tipo C-glicosídeos (Mareck et al., 1991), vitexina, 
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isovitexina, orientina, isoorientina (Petry, 2001), alcalóides indólicos (Lutomski e Malek, 

1975), triterpenos (Yoshikawa et al., 2000a; Zucolotto et al., 2006), saponinas 

(Bombardelli et al., 1975; Yoshikawa et al., 2000a; Deng et al., 2010) e glicosídeos 

cianogênicos (Spencer e Seigler, 1983; Seigler et al., 2002). Cabe ainda salientar que no 

estudo comparativo da constituição fitoquímica de Li et al. (2011), para a variedade 

flavicarpa foram identificados os flavonóides lucenina-2, isovitexina, vicenina-2, 

luteonina-6-C-chinovosideo, isoorientina e luteonina-6-C-fucosideo. No entanto, tais 

flavonóides não foram encontrados nas amostras analisadas da variedade edulis (Li et al., 

2011). 

Os flavonóides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e 

diversificados entre os produtos de origem natural (Zuanazzi, 2000). Tendo em vista que, 

os flavonóides são considerados os marcadores para as espécies do gênero Passiflora, 

Kumar e Pandey (2013) afirmam que esses metabólitos secundários estão presentes nas 

angiospermas, com uma imensa variedade estrutural, tornando-se uma das classes de 

compostos mais importantes do reino vegetal. Kumar e Pandey(2013) ainda afirmam que 

os flavonóides são produzidos de acordo com a necessidade intrínseca da planta, como 

também é influenciado por aspectos do meio externo como temperaturas, chuvas, 

estações do ano, ritmo circadiano, radiação solar e concentração de certos nutrientes no 

solo. 

Mediante os achados descritos acima, observa-se que a constituição fitoquímica 

das duas variedades de P. edulis é notavelmente distinta, o que pode lhes conferir 

atividades biológicas diferenciadas.  

 

 

1.2 Maracujá: aspectos etnofarmacológicos e econômicos 

 

Na perspectiva etnofarmacológica, as espécies do gênero Passiflora são 

continuamente utilizadas pela população como “calmante”, indutor do sono, sedativo e 

ansiolítico (Pio Correa, 1978; Sacco, 1980; Oga et al., 1984; Hickey e King, 1988; 

Mowrey, 1993; Lorenzi e Matos, 2002; Dhawan et al., 2004). O chá das folhas também 

é usado tradicionalmente como analgésico, antiespasmódico, antiasmático, para o 

tratamento de febres intermitentes e de doenças inflamatórias (Pio Correa, 1978; Sacco, 

1980; Soumyanath, 2005), hipertensão e sedativo (Coelho-Ferreira, 2009),entre demais 

indicações. 
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Em 2010, a monografia oficial de espécies P. edulis (sem descrição da variedade) 

foi incluído na Farmacopéia Brasileira (ANVISA, 2010), bem como a monografia oficial 

de P. alata Curtis. Uma característica importante do gênero Passiflora é que, devido ao 

uso medicinal, P. edulis, P. alata e P. incarnata foram incluídos na Lista Nacional de 

Plantas Medicinais de interesse do Sistema Único de Saúde RENISUS (Ministério da 

Saúde do Brasil, 2009). Esta lista inclui 71 espécies de plantas medicinais com potencial 

para gerar produtos farmacêuticos de interesse para a saúde pública brasileira (Ministério 

da Saúde do Brasil, 2009). No entanto, cabe salientar que a maior parte dos medicamentos 

fitoterápicos a base de maracujá registrado atualmente na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) são produzidos a partir da espécie P. incarnata, que não é nativa da 

flora brasileira (Brasil, 2014).  

Os frutos da P. edulis são amplamente utilizados para a produção de sucos em 

todo o mundo (EMBRAPA, 2013). De interesse comercial, estimativas apontam que a P. 

edulis var. flavicarpa representa 95 % dos pomares comerciais do Brasil e é amplamente 

cultivada para fins industriais (Martins et al., 2005; Córdova et al., 2005). O foco 

econômico desta espécie está principalmente na produção de suco concentrado. No 

Brasil, a ampla utilização e cultivo dessa espécie se devem basicamente a dois fatores: ao 

seu consumo no preparo de sucos e outros produtos alimentícios, tais como sorvetes, 

bebidas alcoólicas, entre outros, e o seu uso popular na medicina tradicional (Oga et al., 

1984; Córdova et al., 2005; Doyama et al., 2005).  

 

 

1.3 Passiflora edulis: evidências não-clínicas e clínicas 

 

Na literatura foram encontrados vários relatos de atividades farmacológicas da 

espécie P. edulis, objeto de estudo deste trabalho; no entanto, a grande maioria desses 

estudos não especifica qual a variedade de P. edulis estudada. 

Foram desenvolvidos até o presente momento vários ensaios não-clínicos, porém 

nenhum ensaio clínico, para a atividade neurofarmacológica da espécie P. edulis. De 

forma sumarizada, os principais ensaios não-clínicos, conduzidos com as duas variedades 

de P. edulis para a ação neufarmacológica, e os ensaios clínicos disponíveis na literatura 

estão apresentados nas tabelas 1 e 2.  

Ainda, estudos conduzidos em animais de laboratório têm investigado as ações 

biológicas da P. edulis no que concerne à ação antioxidante (Ferreres et al., 2007; 
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Rudnicki et al., 2007; Sunitha e Devaki, 2009; Carvajal et al., 2011), anti-inflamatória 

(Benincá et al., 2007; Vargas et al., 2007; Montanher et al., 2007; Zucolotto et al., 2009) 

e anti-hipertensiva (Zibadi et al., 2007). 

 

Tabela 1– Resumo dos achados pré-clínicos com a P. edulis com ênfase na atividade 

neurofarmacológica. 
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Continuação da tabela 1 - Resumo dos achados pré-clínicos com a P. edulis com ênfase 

na atividade neurofarmacológica. 
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Vale ressaltar que outros estudos foram realizados, mas os autores não citaram a 

nomenclatura correta da planta utilizada, ou seja, não especificaram a variedade da planta 

e, por tanto dificultando a descrição dos mesmos. Dentre as pesquisas que relataram a 

nomenclatura correta da planta utilizada, estão os estudos de Sena et al. (2009) e Deng et 

al. (2010), que foram pioneiras em relatar os efeitos ansiolíticos e sedativos de extratos 

da P. edulis var. flavicarpa. No entanto, Li e colaboradores (2011) compararam a 

constituição química e os efeitos biológicos do extrato etanólico das partes aéreas das 

duas variedades de P. edulis (edulis e flavicarpa) cultivadas na China. Foi observado que 

os animais tratados com os extratos de P. edulis var. edulis, na dose de 400 mg/Kg, 

apresentaram efeito hipolocomotor, o que é compatível com uma ação sedativa. Já para a 

espécie de P. edulis var. flavicarpa, também na dose de 400 mg/Kg, notou-se que os 

animais exibiram efeito tipo ansiolítico, sem afetar a locomoção destes.  

Outro estudo que merece destaque foi realizado por Wang e colaboradores (2013) 

que demonstraram que o extrato etanólico das folhas e caules de P. edulis Sims (a 

variedade de P. edulis não foi descrito neste estudo) nas doses de 400-500 mg/kg, 

administrado por via oral durante 7 dias, produziu um comportamento do tipo 

antidepressivo em camundongos.  

Em relação às evidências clínicas, alguns estudos foram realizados até o presente 

momento com a Passiflora edulis a fim de investigar os efeitos terapêuticos em humanos. 

Um resumo dos principais estudos está apresentado na tabela 2. 
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Tabela 2 – Resumo dos estudos clínicos que investigaram os efeitos terapêuticos em 

humanos tratados com extrato de P. edulis. 
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Continuação da tabela 2 - Resumo dos estudos clínicos que investigaram os efeitos 

terapêuticos em humanos tratados com extrato de P. edulis. 

 

 
 

De acordo com a descrição do quadro 2, vale ressaltar que outros estudos clínicos 

até então realizados foram com o pericarpo da planta aqui estudada. Até o presente 

momento não consta na literatura estudos clínicos realizados com as folhas de Passiflora 

edulis (var. edulis e flavicarpa).  
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Mediante a descrição dos estudos não-clínicos e clínicos realizados até o presente 

momento com extratos da P. edulis, cabe mencionar que existem ainda lacunas a serem 

estudas em relação às atividades centrais desta espécie e principalmente no que refere às 

ações induzidas pelas variedades desta planta. A validação destas ações biológicas em 

animais e os estudos em humanos são de grande relevância para a produção de 

medicamentos fitoterápicos mais eficazes e seguros, até o presente momento os 

medicamentos fitoterápicos produzidos são de plantas que não são nativas do Brasil, 

como a Passiflora incarnata e a Passiflora alata. Cabe mencionar, que a Passiflora edulis 

é uma espécie nativa do Brasil. 

 

 

1.4 Transtornos psiquiátricos: ansiedade edepressão 

 

1.4.1 Transtornos de ansiedade 

 

A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, 

dúvida ou expectativa, sendo considerado um fenômeno útil aos seres humanos. A 

ansiedade antecipa o perigo e organiza os comportamentos de defesa apropriados, 

funcionando com valor adaptativo frente às alterações do meio ambiente que nos cerca 

(Bystrisky, 2006; Starcevic et al., 2012; Farb e Ratner, 2014). Nuss (2015) relata que a 

ansiedade pode se apresentar na forma patológica, caracterizando um transtorno e afetar 

desde processos fisiológicos até o convívio social, interferindo significativamente com a 

vida do indivíduo. De acordo com Hettema e colaboradores (2001), a ansiedade é uma 

doença caracterizada por um excesso de preocupação, medo e tensão que leva a uma 

incapacidade do indivíduo na realização das suas tarefas diárias.  

Os transtornos de ansiedade levam a um grande impacto aos pacientes, familiares 

e aos serviços públicos de saúde, não só pelo gasto com o tratamento, mas também pela 

busca mais frequente por atendimento médico em decorrência de sintomas físicos 

resultantes dos sintomas ansiosos (Bystrisky, 2006). Segundo a OMS (2013), atualmente 

os índices de transtornos de ansiedade generalizada (TAG) têm aumentado de forma 

significativa, sendo o segundo transtorno mais prevalente em locais de assistência à saúde 

pública e representa 11,5% dos atendimentos, apresenta-se como um importante 

problema de saúde pública.  De acordo com Fernandes e Osório (2015), o TAG é mais 

prevalente em adultos do que em adolescentes e idosos.  
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O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, quinta edição (DSM-

V, 2013), afirma que a ansiedade deve ser considerada patológica quando "a preocupação 

ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo em áreas 

sociais e ocupacionais”. Ainda de acordo com o DSM-V (2013), os transtornos de 

ansiedade identificam-se como o excesso de ansiedade e preocupação por um período 

superior a seis meses e podem ser classificados de acordo com a tabela 3.   

 

Tabela 3 – Subtipos de transtorno de ansiedade. 

 

 

 

Grillon (2002) afirma que em todos os transtornos de ansiedade, existem alguns 

componentes sintomáticos presentes que se dão pela ativação ou desativação do eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), acarretando em manifestações cognitivas, 

somáticas, comportamentais e emocionais.  

Braga e colaboradores (2011) relacionam as manifestações cognitivas como 

expressão dos pensamentos de apreensão, sensação de tensão, irritabilidade, nervosismo, 

insegurança e mal-estar indefinido. As manifestações somáticas englobam sintomas 

físicos ou somáticos relacionados à hiperatividade autonômica (boca seca, taquicardia, 

hiperpnéia, falta de ar, sudorese, náusea, diarreia, disfagia, entre outros), hiperventilação 

(tontura, pressão no peito, parestesia, tremores, dores, entre outros) e tensão muscular. 

Estes autores ainda afirmam que as manifestações comportamentais são expressas por 

meio da insônia, inquietação, comportamentos fóbicos e rituais compulsivos. As 

manifestações emocionais envolvem vivências subjetivas de desconforto e desprazer.  
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Segundo Graeff e Hetem (2004), o circuito em nível cerebral envolvido na 

ansiedade inclui estruturas encefálicas formadas pela amígdala, hipocampo, hipotálamo 

medial, substância cinzenta periaquedutal, tálamo e córtex pré-frontal. A amígdala possui 

conexões nervosas com o neocórtex, com estruturas límbicas mais profundas e funciona 

como interface sensório-emocional entre elas, avaliando e classificando o tipo e grau do 

estímulo. O resultado é transmitido ao hipotálamo medial e substância cinzenta 

periaquedutal. Esta, então, seleciona e organiza as reações comportamentais e fisiológicas 

de defesa apropriadas. O hipotálamo medial regula o funcionamento da hipófise que, 

através da secreção do hormônio adrenocorticoprópico (ACTH), estimula as glândulas 

suprarrenais a secretar cortisol, norepinefrina e epinefrina.  

Como as situações de ameaça geralmente necessitam de atividade vigorosa (luta 

ou fuga) há ativação do córtex adrenal, bem como do ramo do sistema nervoso autônomo, 

ao levarem a liberação de glicocorticóides, cujas ações nos tecidos-alvos são catabólicas, 

ajudarão a promover a mobilização de fontes de energia do corpo para enfrentamento da 

situação ameaçadora (Graeff, 2007; Braga et al., 2011). 

Nos transtornos de ansiedade, Seedat e colaboradores (2004) demonstraram haver 

hiperativação da amígdala em contraste com uma hipoativação do córtex pré-frontal 

medial, do córtex anterior do cíngulo e do hipocampo. A hiperatividade da amígdala leva 

a uma resposta exagerada ao medo, que se torna persistente; enquanto que, a 

hipoatividade do córtex pré-frontal leva a uma reduzida capacidade para regular o medo 

e a sua extinção (Seedat et al., 2004). 

 

 

1.4.2 Transtorno depressivo maior 

 

Formas graves de depressão afetam de 2 a 5% da população dos EUA, e até 20% 

da população sofrem de forma moderada da doença (Nestler et al., 2002). Esta síndrome 

é considerada um transtorno psiquiátrico crônico e comum que afeta 350 milhões de 

indivíduos de todas as idades ao redor do mundo causando perturbações cognitivas e 

afetivas, afetando de forma negativa a qualidade de vida dos pacientes (OMS, 2012).  

A depressão também é classificada como um transtorno mental crônico e 

devastador com prevalência de vida estimada, em nível mundial, de 11,1-14,6% (Bromet 

et al., 2011). Afeta cerca de 20% da população adulta, sendo o impacto da depressão 50% 

maior entre as mulheres (OMS, 2012). 
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O DSM-V (2013) estabelece subtipos de depressão, estes são definidos por 

conjuntos de sintomas específicos, como representado na tabela 4, dentre eles destaca-se:  

Tabela 4 – Subtipos de transtornos depressivos. 

 

Subtipos de Depressão 

Transtorno depressivo maior 

Transtorno disruptivo da desregulação do humor 

Transtorno depressivo persistente 

Transtorno disfórico pré mestrual 

Transtorno depressivo induzido por substância 

Transtorno depressivo associado a outra condição médica 

Transtorno depressivo sem outra especificação 

Outros Transtornos depressivos especificados 

DSM-V (2013) 

 

De acordo com o DSM-V (2013), o transtorno depressivo maior (TDM) é 

caracterizado por cinco ou mais, entre os nove sintomas, descritos a seguir: humor 

deprimido e/ou anedonia, perda ou ganho de peso (>5% de alteração em um mês), insônia 

ou hipersonia, lentificação ou agitação psicomotora, fadiga ou perda de energia, 

sentimento de culpa ou baixa autoestima, indecisão ou perda de concentração ou da 

capacidade de pensamento, ideação ou tentativas de suicídio, ou pensamentos recorrentes 

acerca da morte, e exige a presença de, pelo menos, um dos dois primeiros sintomas 

mencionados (humor deprimido ou anedonia), presentes na maior parte do tempo, com 

uma duração mínima de duas semanas (DSM-V, 2013).  

Para explicar a depressão, atualmente são aceitas algumas hipóteses que estão 

resumidas abaixo. As evidências atuais convergem para uma disfunção na transmissão 

monoaminérgica do sistema nervoso central (SNC), também denominada de hipótese 

monoaminérgica (Nestler et al., 2002). Esta postula que a depressão é causada por uma 

deficiência monoaminérgica na fenda sináptica, envolvendo principalmente serotonina 

(5-HT) e noradrenalina (NA), as quais são restabelecidas pela farmacoterapia 

antidepressiva (Schildkraut, 1965; Kasper, 2009). Ainda, segundo Lorenzetti e 

colaboradores (2009) as regiões encefálicas frequentemente implicadas na fisiopatologia 

da depressão são: o córtex pré-frontal (PFC) (sub-regiões como o PFC ventro-medial, o 

orbital lateral e o dorsolateral), o hipocampo e a amígdala. 
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Efetivamente, a medicação antidepressiva tem por objetivo aumentar a 

concentração de monoaminas na fenda sináptica, o que consequentemente acarreta, em 

longo prazo, na plasticidade nos circuitos neuronais (Nemeroff e Owens, 2002). Maletic 

e Raison (2009) ainda afirmam que vários estudos clínicos e não-clínicos relataram 

achados que apoiam a hipótese monoaminérgica (Sheline, 2000; Sheline et al., 2001; 

Drevets et al., 2002; Mayberg, 2003; Hariri et al., 2006; Fitzgerald et al., 2008; Lee et 

al., 2008; Frodl et al., 2008). 

Evidências também relacionam o desenvolvimento da depressão com a 

desregulação do hipocampo quando ocorre uma hiperestimulação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HPA), sendo a descoberta biológica mais consistente para o estudo da 

fisiopatologia da depressão maior (Nestler et al., 2002; Pariante e Lightman, 2008; Frodl 

e O'keane, 2013; Maric e Adzic, 2013).  

Fisiologicamente, em uma situação de estresse, as células dos núcleos 

paraventriculares hipotalâmicos, secretam o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) 

e vasopressina que atuam sinergicamente na ativação do eixo HPA. Na hipófise anterior, 

o CRH e a vasopressina estimulam a liberação do Hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), que por sua vez atua no córtex da glândula suprarrenal, promovendo a síntese e 

liberação de glicocorticóides, como o cortisol em humanos e a corticosterona em roedores 

(Arborelius et al., 1999; Nestler et al., 2002; Cunha et al., 2010). Em suporte a esta 

hipótese, pesquisas demonstram níveis elevados de cortisol na saliva, plasma e urina, bem 

como aumento de tamanho e elevada atividade das glândulas hipófise e suprarrenal na 

maioria dos pacientes com diagnóstico de depressão maior (Nestler et al., 2002; Nemeroff 

e Vale, 2005; Pariante e Lightman, 2008). 

Em outro contexto, mais pesquisas têm sido realizadas relacionando a disfunção 

dos fatores de crescimento neuronal com a neurobiologia da depressão. Esta hipótese 

surgiu originalmente a partir da descoberta que eventos estressores agudos ou crônicos 

diminuem a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) hipocampal em 

roedores e que diversas classes de antidepressivos revertem tal efeito, prevenindo os 

efeitos deletérios do estresse que foram produzidos a partir do excesso de glicorticóides 

(Duman et al., 1997; Nestler et al., 2002; Duman, 2004). Apoiando tal hipótese, níveis 

reduzidos de BDNF hipocampal também foram encontrados em cérebros post-mortem de 

pacientes deprimidos (Chen et al., 2001). Estudos em animais mostram que várias formas 

de estresse, como choques imprevisíveis, isolamento social, privação materna, também 

diminuem a expressão de BDNF no hipocampo de animais (Duman e Monteggia, 2006). 
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Outra evidência que fornece suporte a esta hipótese, está em estudos que mostram 

que a atrofia neuronal e a perda de células em regiões límbicas é de fundamental 

participação no desenvolvimento da depressão (Sapolsky, 2001; Nestler et al., 2002; 

Duman e Monteggia, 2006). A atrofia observada primeiramente em estudos post-mortem 

é mais notável no hipocampo, região responsável pelo aprendizado, memória e controle 

do eixo HPA, também é alterado no evento da depressão (Duman e Monteggia, 2006). 

Estudos mostram que a atrofia pode ser consequência da retração dendrítica, inibição da 

neurogênese ou neurotoxicidade e morte dos neurônios hipocampais (Sapolsky, 2001; 

Nestler et al., 2002). O principal suspeito para tais danos são os glicocorticóides 

produzidos pela glândula suprarenal em resposta ao um evento de estresse, o hipocampo 

possui muitos receptores para glicocorticóides que quando ativados cronicamente podem 

causar danos (McEwen, 1999; Hashimoto et al., 2004).  

 

 

1.4.3 Tratamento farmacológico da ansiedade e depressão 

 

Na clínica, as substâncias mais frequentemente utilizadas com fins ansiolíticos são 

os benzodiazepínicos e os antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina. 

Blednov e colaboradores (2015) observaram que o mecanismo de ação dos 

benzodiazepínicos se caracteriza pela ativação do sítio benzodiazepínico no receptor 

GABAA e um dos efeitos colaterais mais pronunciados dessa classe de substâncias é o 

potencial significativo para a tolerância e dependência.  

Nestler e colaboradores (2002) afirmam que os antidepressivos que inibem a 

recaptação de 5-HT, são eficazes no controle da ansiedade, porém apresentam alguns 

pontos negativos, tais como demora em produzir efeito terapêutico que pode ir de 2 a 8 

semanas, além de promoverem disfunção sexual. Considerando estas limitações 

terapêuticas, novos fármacos ansiolíticos com menos reações adversas e efeitos colaterais 

são de suma importância. 

Já em relação à farmacoterapia da depressão, esta tem como objetivo aumentar a 

concentração de monoaminas na fenda sináptica, o que consequentemente acarreta em 

longo prazo, na plasticidade nos circuitos neuronais (Nemeroff e Owens, 2002). Tal 

evento ocorre porque o tratamento com antidepressivos estimulam a atividade neuronal e 

promovem aumento da expressão do BDNF e outros fatores de crescimento (Russo-

Neustadt e Chen, 2005).  
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Atualmente, em relação ao tratamento farmacológico, os antidepressivos usados 

na clínica são divididos didaticamente em cinco grandes classes: inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina (ISRS), inibidores seletivos da recaptação de serotonina e 

noradrenalina (ISRSN), antidepressivos tricíclicos (ADT), inibidores da enzima 

monoamino oxidase (IMAO) e, os recentemente aprovados para uso, agonistas de 

receptores de melatonina (Berton e Nestler, 2006; Krishnan e Nestler, 2008; Catena-

Dell'osso et al., 2012).  

Fleck e colaboradores (2009) relatam que a dificuldade na adesão ao tratamento, 

se faz devidos os efeitos terapêuticos dessas classes de fármacos aparecem após semanas 

de uso, conferindo de início somente efeitos adversos. Como exemplo de efeitos 

colaterais, destacam-se: sedação, descoordenação motora, diminuição da libido, perda ou 

ganho de peso, desconforto no trato gastrointestinal e alterações cardiovasculares 

(Kennedy, 2006; Duman e Monteggia, 2006). Baseando-se na gama de efeitos colaterais, 

eficácia limitada e na demora em produzir o efeito antidepressivo, é necessário identificar 

novos alvos terapêuticos para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, assim 

como para o transtorno depressivo maior (Adell et al., 2005; Berton e Nestler, 2006), 

buscando sempre uma maior eficácia e menos efeitos adversos.  

Aliado a esses tratamentos farmacológicos, diversos medicamentos fitoterápicos 

produzem efeitos benéficos no tratamento de transtornos psiquiátricos e já vem sendo 

clinicamente prescritos. No Brasil, merece destaque o emprego clínico do Hypericum 

perforatum (erva de São João) para o tratamento da forma leve de depressão maior e a 

Passiflora incarnata para o tratamento da ansiedade (Sarris et al., 2011). 
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1.5 Justificativa 

 

Considerando que o Brasil possui a flora mais rica do mundo em matéria-prima 

para produção de fitofármacos e, apenas em torno de 8% foram estudadas, é de suma 

importância que se busque nas plantas uma fonte alternativa de medicamentos, visando 

no futuro à obtenção de novos fármacos mais eficazes e seguros (Braz Filho, 2010).  

A maior parte dos medicamentos fitoterápicos a base de maracujá registrado 

atualmente na ANVISA é produzida a partir da espécie P. incarnata. Cabe mencionar, 

que esta espécie não é nativa do Brasil. Com isso, aumenta-se a importância de incentivar 

os estudos para investigar as atividades biológicas e neurofarmacológicas de variedades 

de Passiflora edulis cultivadas na América Latina.  

Zhang (2004) afirma que a pesquisa com plantas medicinais para transtornos 

psiquiátricos, incluindo a ansiedade e depressão, tem progredido significativamente nas 

últimas décadas. É interessante notar que a maioria dos tratamentos para ansiedade e 

depressão parece agir por mecanismos que não diferem significativamente dos 

ansiolíticos e antidepressivos clássicos. 

Como já descrito anteriormente, existem várias classes de medicamentos para o 

tratamento da depressão e ansiedade. No entanto, estes fármacos proporcionam uma 

completa remissão para apenas cerca de 70% dos indivíduos (Wong e Licínio, 2001; 

Nestleret al., 2002) e promovem muitos efeitos colaterais (Brunello et al., 2002). Além 

disto, a resposta terapêutica destes fármacos só ocorre 3-5 semanas após o início do 

tratamento. Com isso, existe uma grande necessidade do desenvolvimento de terapias 

alternativas ou de substâncias que possam aumentar a eficácia clínica no tratamento 

desses transtornos psiquiátricos. Desta forma, terapias com plantas medicinais podem ser 

alternativas efetivas e inovadoras. 

Vale ressaltar que embora as espécies de Passiflora sejam amplamente estudadas 

em nível de SNC, principalmente para sua ação ansiolítica, ainda não existem estudos 

comparativos sobre a ação na ansiedade de variedades de P. edulis cultivadas nas 

Américas. No que se refere a um potencial antidepressivo das espécies de Passiflora, 

existe apenas um estudo que apontou ação do tipo antidepressiva em roedores tratados 

com a espécie P. edulis, sem discriminar a variedade. Ainda, cabe ressaltar que não 

existem evidências do possível mecanismo de ação responsável por mediar a ação 

antidepressiva de P. edulis. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

No presente estudo foram investigados os efeitos centrais do extrato aquoso das 

folhas de duas variedades da espécie Passiflora edulis em testes comportamentais 

utilizados para avaliar comportamentos relacionados à ansiedade e depressão, bem como, 

foi investigado o potencial efeito antidepressivo das frações da Passiflora edulis Simsvar. 

edulis e os mecanismos responsáveis por essa ação neurofarmacológica.   

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Investigar a atividade neurofarmacológica do extrato aquoso obtido a 

partir das folhas de duas variedades da espécie Passiflora edulis na ansiedade, utilizando 

o teste do labirinto em cruz elevado;  

 

 Avaliar a atividade neurofarmacológica dos extratos aquosos obtidos a 

partir das folhas de duas variedades da espécie Passiflora edulis na depressão 

experimental, utilizando o teste da natação forçada; 

 

 Investigar a atividade neurofarmacológica dos extratos aquosos obtidos a 

partir das folhas de duas variedades da espécie Passiflora edulis na sedação induzida pela 

administração intraperitoneal de tiopental; 

 

 Estudar a atividade neurofarmacológica dos extratos aquosos obtidos a 

partir das folhas de duas variedades da espécie Passiflora edulis na atividade locomotora, 

avaliada no teste de campo aberto; 

 

 Investigar o potencial antidepressivo do extrato bruto das folhas da P. 

edulis var. flavicarpa e P. edulis var. edulis e das suas frações na depressão experimental 

em camundongos; 

 

 Elucidar um possível mecanismo de ação para a atividade antidepressiva 

do extrato bruto e frações das folhas P. edulis var. edulis, utilizando o pré-tratamento com 

drogas que promovem prejuízo sobre a neurotransmissão monoaminérgica. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Material vegetal  

 

Para a realização desse estudo foi utilizado o extrato aquoso das folhas de espécies 

de Passiflora: Passiflora edulis Sims var. edulis e P. edulis var. flavicarpa, cedidas pela 

Profª. Dra. Silvana Zucolotto do Centro de Ciências da Saúde, do Departamento de 

Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em sua forma já pronto para 

uso.  

As folhas da Passiflora edulis Sims var. edulis foram coletadas na região Andina 

da Colômbia, tendo a exsicata do material depositada no Instituto Nacional de Ciências, 

Universidad Nacional de Colômbia (COL 530661), e foi identificada pelo Profº Dr. Luis 

Carlos Jimenez. Ao passo que a Passiflora edulis var. flavicarpaDegener foi coletada no 

município Antônio Carlos, em Santa Catarina – Brasil. Sua exsicata foi depositada no 

herbário da Universidade Federal de Santa Catarina (FLOR 33886) e sua identificação 

feita pelo botânico Dr. Daniel de Barcellos Falkenberg. 

 

 

3.2 Preparação dos extratos 

 

Após a identificação, ambas as variedades de Passiflora edulis tiveram suas folhas 

submetidas à secagem em estufa de ar circulante sob temperatura de, no máximo, 45°C e 

moídas em moinho de facas. As suas preparações e fracionamentos foram decorrentes das 

folhas secas, as quais sofreram extração sob infusão, onde o material vegetal foi deixado 

em contato com água a 90°C por 10 minutos, respeitando a proporção folhas:água de 1:10 

(m:v). Após o período de 10 minutos, os extratos foram filtrados e liofilizados. 

Os extratos obtidos acima foram ressuspendidos em aproximadamente 500 mL de 

água e foram particionados com solventes de polaridade crescente (acetato de etila e n-

butanol), obtendo-se as frações acetato de etila (AcOEt), butanólica (BuOH) e residual 

das folhas de P. edulis var. edulis e P. edulis var. flavicarpa. 

Para a análise na Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) cada extrato 

ou fração foi previamente filtrado através de uma membrana de 0,45 µm (MILEX®). Os 
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extratos foram solubilizados em metanol:água (1:1, v/v) a 7,5 mg/ml e 20 μl foram 

injetados. As análises foram feitas em triplicata. 

 

3.3 Análise Fitoquímica 

 

A análise por CLAE foi realizada num cromatógrafo Varian® ProStar bomba 240, 

ProStar 410 Auto injetor, acoplado ao detector de ProStar 335 DAD e Phenomenex-Luna 

C18 5 pm (2) 100A (250 x 4,6 mm) (coluna). A fase móvel utilizada foi (A) acetonitrilo 

e (B) 0,3% de ácido acético, utilizando o seguinte gradiente de 0-10% 10:90 min (A) em 

(B), 10-40 minutos 20:80% (A) em (B), e 40-90% 20:80 min (a) em (B) a uma taxa de 

fluxo de 1,0 ml/min e UV 345 nm. Os picos encontrados nos cromatogramas foram 

identificados por comparação do tempo de retenção (RT) e dos espectros de UV com 

padrões de referência e por co-injeção de padrões de referência com o extrato a fim de 

averiguar a sobreposição da área de pico. 

 

 

3.4 Química e reagentes 

 

Todos os solventes utilizados foram de grau CLAE e água Milli Q, filtrada em 

membranas de 0,45 μm (MILEX®) e desgaseificada em banho de ultra-som. Os padrões 

de referência usados foram vitexina-2 "-O-rhaminoside (Fluka, 98,2%), isoorientina 

(Sigma,> 98%), orientina (Sigma,>97%), isovitexina (Fluka,> 95%), vitexina (Fluka 

,>95%), e luteolina-7-O-glucósido (Fluka,> 98%). O composto 6,8-di-C-glicosilchrisin 

foi isolado a partir de folhas Lychnophora ericoides e foi fornecida pelo Dr. Norberto 

Peporine Lopes. Spinosina e swertisina foram isolados a partir das raízes Wilbrandia 

ebracteata (Santos et al., 1996). Vicenina-2 foi isolado a partir das folhas de P. edulis 

var. flavicarpa e identificado pelos dados espectrais de RMN (COSY técnicas-1H e 

RMN-2D, HSQC e HMBC) e a pureza foi confirmada por meio de CLAE/DAD 

(Zucolotto et al., 2009). Os padrões de referência foram analisados a 50 μg/ml. As 

soluções foram filtradas em membranas de 0,45 μm (MILEX®) e uma alíquota de 20 μl 

do filtrado foi injetada para análise por CLAE. 
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3.5 Animais 

 

Para a realização deste estudo, foram utilizados camundongos Swiss machos (30-

35 g), com um tempo de vida de aproximadamente 60 dias provenientes do biotério do 

Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os animais permaneceram em ambiente controlado sob ciclo claro-escuro de 12 

horas (ciclo claro das 06:00 às 18:00) e temperatura ambiente de 23ºC ± 1ºC. Estes foram 

alojados em grupos de 15 por gaiola plástica de polietileno de 41 x 34 x 16 cm, com livre 

acesso a comida e água. Todos os procedimentos experimentais foram feitos de acordo 

com as recomendações da Lei 11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca), após a aprovação pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN (protocolo N° 032/2010 e 005/2015), sendo realizadas todas as 

adequações para minimizar o número de animais usados e o seu sofrimento. Ao final dos 

procedimentos experimentais, a eutanásia dos animais foi realizada através da 

administração intraperitoneal (i.p.) de tiopental sódico (dose superior a 100 mg/Kg). 

 

 

3.6. Drogas e Tratamentos 

 

Os extratos da Passiflora edulis foram solubilizados em salina, no volume de 10 

mL/kg, e administrados por via oral (v.o.), através de gavagem, usando uma seringa 

acoplada a uma cânula orogástrica (0,1 x 4 cm), 60 minutos antes dos testes 

comportamentais. As doses dos extratos aquosos e frações das variedades de Passiflora 

que foram utilizadas neste estudo estão descritas abaixo: 

 

 Passiflora edulisSims var. edulis – extrato aquoso:100, 300 e 1000 

mg/Kg 

 Frações  

 BuOH: 25, 50, 75,100 mg/Kg 

 AcOEt: 25, 50, 75,100 mg/Kg 

 Residual: 25, 50, 75,100 mg/Kg 

 

 Passiflora edulis var. flavicarpaDegener – extrato aquoso:30, 100, 300 

e 1000 mg/Kg 
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 Nortriptilina: 20 mg/Kg (Novartis Biociências, São Paulo, Brasil), um 

antidepressivo tricíclico, foi solubilizado em solução salina e administrado por via i.p. 60 

minutos antes do teste da natação forçada.  

 Diazepam (DZP): 1mg/Kg (Cristália Laboratório Farmacêutico, São 

Paulo, Brasil), um ansiolítico benzodiazepínico, foi solubilizado em Tween 80 (0,5%) e 

solução salina e administrado por via i.p., 30 minutos antes do teste labirinto em cruz 

elevado.  

 Tiopental sódico: 50 mg/Kg (Cristália Laboratório Farmacêutico, São 

Paulo, Brasil), um depressor do sistema nervoso central da classe dos barbitúricos, foi 

administrado por via i.p. 60 minutos depois dos extratos aquosos de Passiflora, para 

avaliação do sono induzido por tiopetal. 

 Fluoxetina (FLX): 30 mg/Kg (Cristália Laboratório Farmacêutico, São 

Paulo, Brasil), inibidor seletivo de recaptação de serotonina (ISRS),foi administrado por 

via i.p. diluído em salina, e injetado 60 minutos antes do teste da natação forçada. 

 Paraclorofenilalanina (PCPA): 100 mg/Kg (Sigma-Aldrich, San Louis, 

MO, USA), inibidor da síntese de 5-HT por bloquear a enzima triptofano hidroxilase.  

Este foi solubilizado em Tween 80 (0,5%) e salina, o pré-tratamento com PCPA foi 

realizado uma vez por dia, durante 4 dias consecutivos, sendo que no dia do teste, os 

animais foram injetados com PCPA 45 minutos antes do tratamento v.o. com as frações 

de Passiflora e, após 60 minutos, foram submetidos ao TNF (Gavioliet al., 2004). 

 Cloridrato de α-metil-DL-tirosina metilester (AMPT): 100 mg/Kg, 

(M3281; Sigma-Aldrich, San Louis, MO, USA), inibidor da síntese de catecolaminas por 

bloquear a enzima tirosina hidroxilase, foi solubilizado em água destilada e administrado 

por via i.p. 4 horas antes do tratamento com as frações de P. edulis edulis e do 

antidepressivo padrão (Machado et al., 2008). 

 N-(2-cloroetil)-N-etil-2-bromo benzilamina (DSP-4): 50 mg/Kg, 

(C8417; Sigma-Aldrich, San Louis, MO, USA), uma neurotoxina seletiva para neurônios 

noradrenérgicos,  foi solubilizada em água destilada e mantida ao abrigo da luz e 

administrada por via i.p., em uma única injeção, 7 dias antes do tratamento com as frações 

de P. edulis edulis e do antidepressivo padrão (Gavioliet al., 2004). 

 Sulpirida: 50 mg/Kg, (Sigma-Aldrich, San Louis, MO, USA), antagonista 

seletivo de receptor dopaminérgico D2, foi solubilizado em salina contendo ácido acético 

glacial e, posteriormente, o pH da solução foi corrigido com hidróxido de sódio. O 
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sulpirida foi administrado por via i.p. 15 minutos antes do tratamento com as frações de 

P. edulis edulis e do antidepressivo padrão. O protocolo utilizado neste estudo foi 

previamente proposto por Dhingra e Sharma (2006). 

Os animais controles foram administrados com os mesmos veículos, pelas 

mesmas vias e utilizando os mesmos volumes que os extratos da planta e fármacos acima 

citados. 

 

3.7. Aparatos 

 

3.7.1 Avaliação experimental do comportamento tipo ansioso 

 

Labirinto em cruz elevado (LCE) 

 

O LCE consiste em um modelo de ansiedade baseado na aversão natural de 

roedores por espaços abertos (Stephens et al., 1986; Lister, 1987). O aparato consiste em 

dois braços abertos (15 x 5 cm) e dois braços fechados (15 x 5 x 5 cm). Ambos se originam 

de uma plataforma central (5 x 5 cm) e estão dispostos de forma que os dois pares de 

braços idênticos estejam opostos um ao outro, em forma de cruz, ligados por uma 

plataforma central. O aparato está erguido a 40 cm do chão e possui o piso na cor de 

madeira clara, mas de forma que contrasta com o animal analisado (branco) como 

ilustrado na figura 3.  

No início do teste, cada animal foi colocado na plataforma central com a face 

voltada para o braço aberto. Após o término do teste de cada animal (5 minutos), o 

labirinto foi cuidadosamente limpo com um papel toalha embebido de etanol a 10% e os 

testes realizados foram feitos em uma sala com isolamento sonoro e pouco iluminação 

(luz vermelha de 60 watts).  

Os experimentos realizados no LCE, ocorreram no período vespertino entre 13:00 

a 17:00 h. O comportamento do animal foi registrado por uma câmera filmadora, acoplada 

a um computador, sob baixa iluminação (lâmpada vermelha de 60 watts voltada para a 

parede). Os seguintes parâmetros comportamentais foram avaliados: número de entradas 

em cada braço do labirinto; tempo gasto nos braços abertos; tempo gasto nos braços 

fechados e na plataforma central, estes foram calculados para produzir as porcentagens 

de tempo gasto e frequência das entradas para os braços abertos, respectivamente. Estes 
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parâmetros podem ser relacionados com o nível de comportamento tipo ansioso 

experimentado pelo animal (Rodgers e Dalvi, 1997).  

Além disso, o número de entradas nos braços fechados foi usado como um índice 

de atividade geral. A entrada em um dos braços, só foi considerada quando o animal 

colocou as quatro patas dentro do respectivo braço. O número total de entradas e o tempo 

total gasto foram obtidos pela soma do número de entradas e pelo tempo de permanência 

nos braços abertos e fechados do labirinto. 

 

 

Figura 3 - Fotografia do labirinto em cruz elevado (LCE) para estudo do comportamento 

do tipo ansioso em roedores. Braços abertos (A) e braços fechados (B). 

 

3.7.2 Avaliação da atividade locomotora espontânea 

 

Teste de Campo aberto (TCA) 

 

A atividade locomotora espontânea dos camundongos foi medida utilizando o 

teste de Campo aberto. Este teste foi introduzido por Calvin Hall em 1934 (Hall, 1934) e 

é baseado na observação da atividade locomotora espontânea dos roedores quando 

expostos a um novo ambiente. O aparato consiste em uma caixa de fórmica preta quadrada 

contendo quatro arenas medindo 40 com de altura, 40 com de largura e 40 cm de 

comprimento cada; desta forma, quatro animais foram filmados e avaliados 

simultaneamente, como representado na figura 4. Os animais foram submetidos 

individualmente à exploração no aparato e cada camundongo foi posicionado no centro 

do aparato, sendo permitido explorá-lo livremente. Durante o período de realização do 

teste, os animais tiveram sua atividade locomotora aferida através do emprego do 

software Any-Maze (Stoelting, USA), usando o seguinte parâmetro comportamental: 

distância percorrida, em metros, a cada 5 minutos ao longo de 30 minutos. No início do 

teste, os animais costumam explorar mais o ambiente do campo aberto, uma vez que não 
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estão habituados àquele local. Ao longo do teste, existe uma tendência dos animais a 

permanecerem menos ativos e mais imóveis.  

O teste foi realizado em uma sala silenciosa e iluminação baixa controlada (luz 

branca indireta - 20 W), temperatura constante de 22ºC ± 1ºC e sob o campo aberto. Após 

a avaliação do comportamento de cada camundongo, a arena foi limpa com uma solução 

de etanol a 10%. Além disso, as sessões experimentais ocorreram no período vespertino 

entre 13:00 e 17:00 h. 

 

Figura 4 - Fotografia do teste de campo aberto (TCA) para estudo da atividade locomotora 

espontânea em roedores.  

 

3.7.3 Avaliação experimental do possível efeito antidepressivo 

 

Teste de natação forçada (TNF) 

 

O TNF é considerado um teste de desespero comportamental que reflete a falta de 

persistência na fuga do animal a uma situação aversiva, sendo refletida no tempo de 

imobilidade do animal quando exposto a situação de luta-fuga. Este é utilizado para 

avaliar a atividade antidepressiva de alguns compostos que se baseia na exposição dos 

animais a uma situação aversiva e desconfortável (Porsolt et al, 1977).  

Para a realização do TNF foi utilizado um cilindro transparente de vidro com 24 

cm de altura e 18 cm de diâmetro, contendo aproximadamente 18 cm de água com 

temperatura de 22º C ± 1º C, como representado na figura 5.  

Este teste avalia o comportamento de imobilidade (em segundos) do animal e tem 

duração de 6 minutos, sendo avaliado os 4 últimos minutos de teste. A imobilidade é 

verificada quando não existe nenhum movimento adicional além daqueles necessários 

para manter a cabeça do animal fora da água. Fármacos antidepressivos clássicos, como 
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a imipramina e a desipramina, atuam seletivamente reduzindo o tempo de imobilidade de 

camundongos submetidos ao TNF (Porsolt et al., 1977). 

Após serem avaliados no TNF os camundongos foram secos com toalhas de papel 

e mantidos, por cerca de 30 min, em uma caixa aquecida com uma lâmpada de 40 W, 

sendo posteriormente recolocados nas suas gaiolas. 

 O comportamento de cada animal foi registrado por uma vídeo-câmera e a água 

do recipiente foi trocada para cada animal. As sessões experimentais ocorreram no 

período vespertino entre 13:00 e 17:00 h. 

 

 

Figura 5 - Fotografia do teste de natação forçada (TNF) para estudo do comportamento 

antidepressivo de roedores.  

 

3.7.4 Avaliação experimental do possível efeito sedativo 

 

Teste de sono induzido por tiopental 

 

O tiopental é uma droga sedativo-hipnótica da classe dos barbitúricos, cujos 

efeitos dependem da via de administração e da dose utilizada. Este fármaco foi usado para 

induzir o sono, como descrito anteriormentepor Vogel e Vogel (1997).  

Os parâmetros avaliados neste teste são: a latência para (tempo de indução do 

sono) e a duração da perda do reflexo postural (reflexo de endireitamento) dos animais; 

estes foram registrados estabelecendo-se um limite de três horas para a observação. A 

latência é compreendida como o período entre a injeção do tiopental sódico até a perda 

do reflexo de endireitamento do animal, isto é, quando o animal perde a capacidade de 

voltar à posição normal de ambulação (sob as quatro patas) após ter sido colocado em 

decúbito dorsal. O animal somente é colocado nesta posição (decúbito dorsal) quando se 

apresenta cambaleante ou imóvel. Já o tempo de sono compreende o período entre a perda 
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do reflexo de endireitamento do animal até a recuperação do mesmo. Após a recuperação 

deste reflexo, o animal é novamente recolocado em decúbito dorsal e somente foi 

considerado recuperado o animal que conseguiu retornar à posição normal em três 

tentativas consecutivas (Wambebe, 1985;  Rolland et al., 1991; Ramirez et al., 1998), 

como ilustrado na figura 6. Todas as sessões experimentais ocorreram no período 

vespertino entre 13:00 e 17:00 h. 

 

Figura 6 - Fotografia do teste de sono induzido por tiopental para avaliação do efeito 

hipnótico. 

 

 

3.8. Delineamento experimental 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa compreendeu duas etapas distintas. Na 

1ª Etapa o objetivo foi comparar o perfil fitoquímico e ações comportamentais do extrato 

aquoso das folhas da variedade da Passiflora edulis (Passiflora edulis Simsvar. edulis e 

Passiflora edulis var. flavicarpaDegener) e investigar se esse extrato teria alguma ação 

na atividade ansiolítica/ansiogênica, antidepressiva e sedativa, bem como na atividade 

locomotora. Já na 2ª Etapa, foi investigar o mecanismo responsável pela ação do tipo 

antidepressiva da espécie de Passiflora edulis Simsvar. edulis e suas frações.  

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102003768#BIB27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102003768#BIB22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874102003768#BIB21
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1ª ETAPA 

 

3.8.1 Experimento 1: Investigação da ansiedade experimental no LCE 

 

Este experimento foi realizado para avaliar os efeitos dos extratos aquosos das 

folhas de Passiflora edulis Simsvar. edulis (PEE) e Passiflora edulis var. 

flavicarpaDegener(PEF) na ansiedade experimental de camundongos submetidos ao 

LCE. Durante este experimento foram testados, além do grupo controle, três doses do 

extrato aquoso da PEE (100, 300 e 1000 mg/kg) e quatro doses da PEF (30, 100, 300 e 

1000 mg/kg), a fim de se investigar o papel ansiolítica/ansiogênico dessas duas 

variedades de Passiflora edulis (Figura 7). 

 

Figura 7 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 1ª etapa do 

experimento 1. Tratamento e doses utilizadas para investigar a atividade 

ansiolítica/ansiogênico de variedades de Passiflora edulis no LCE. DZP: Diazepam, PEE: 

Passiflora edulis Simsvar. edulis, PEF: Passiflora edulis var. flavicarpaDegener, LCE: 

labirinto em cruz elevado. 

 

 

3.8.2 Experimento 2: Investigação da depressão experimental no TNF 

 

Este experimento foi realizado para avaliar os efeitos dos extratos das folhas de 

PEE e PEF  na depressão experimental de camundongos submetidos ao TNF. Durante 

este experimento foram testadas, além do grupo controle, três doses do extrato aquoso da 

PEE (100, 300 e 1000 mg/kg) e duas doses da PEF (300 e 1000 mg/kg) a fim de investigar 

os efeitos dessas duas variedades de Passiflora edulis na depressão experimental (Figura 

8). 
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Figura 8 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 1ª etapa do 

experimento 2. Tratamento e doses utilizadas para investigar a ação na depressão 

experimental induzida pelas variedades de Passiflora edulis. NORT: nortriptilina, PEE: 

Passiflora edulis Simsvar. edulis, PEF: Passiflora edulis var. flavicarpaDegener, TNF: 

teste da natação forçada. 

 

 

3.8.3 Experimento 3: Investigação do efeito sedativo experimental no teste de 

sedação induzido por tiopental 

 

Este experimento foi realizado para avaliar os efeitos dos extratos das folhas de 

PEE e PEF no efeito hipnótico em camundongos submetidos ao teste de sedação induzido 

por tiopental. Durante este experimento foram testadas, além do grupo controle, duas 

doses do extrato aquoso da PEE e PEF (300 e 1000 mg/kg) a fim de investigar o efeito 

dessas duas variedades de Passiflora edulis na sedação induzida por tiopental (Figura 9). 

 

Figura 9 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 1ª etapa do 

experimento 3.  Tratamento e doses utilizadas para investigar o efeito das variedades de 

Passiflora edulis na sedação induzida por tiopental. PEE: Passiflora edulis Simsvar. 

edulis, PEF: Passiflora edulis var. flavicarpaDegener; sedação:teste de sedação induzido 

por tiopental. 
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3.8.4 Experimento 4: Investigação da atividade locomotora no teste de campo 

aberto 

 

Este experimento foi realizado para avaliar os efeitos dos extratos das folhas de 

PEE e PEF na atividade locomotora de camundongos submetidos ao teste de campo 

aberto. Durante este experimento foram testadas, além do grupo controle, duas doses do 

extrato aquoso da PEE e PEF (300 e 1000 mg/kg) a fim de investigar possíveis alterações 

na locomoção dos animais devido ao tratamento com as variedades de Passiflora edulis 

(Figura 10). 

 

Figura 10 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 1ª etapa do 

experimento 4.  Tratamento e doses utilizadas para investigar as ações de variedades de 

Passiflora edulis na atividade locomotora dos animais. PEE: Passiflora edulis Simsvar. 

edulis, PEF: Passiflora edulis var. flavicarpaDegener. 

 

 

2ª ETAPA 

 

3.8.5 Experimento 1: Investigação da ação antidepressiva do extrato aquoso e 

frações da Passiflora edulisSimsvar. edulis 

 

Este experimento foi realizado para avaliar o efeito da ação antidepressiva do 

extrato aquoso frações (BuOH, AcOEt e residual) da Passiflora edulisSimsvar. edulis. 

Para alcançar este objetivo foram testadas, além do grupo controle e controle positivo 

(nortriptilina), quatro doses de cada fração (Figura 11). 



51 
 

 

 

Figura 11 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 2ª etapa do 

experimento 1.  Tratamento e doses das frações de Passiflora edulis Simsvar. edulis 

avaliadas no TNF. NORT: nortriptilina, BuOH: fração butanólica,AcOEt: fração acetato 

de etila, TNF: teste da natação forçada. 

 

 

3.8.6 Experimento 2: Investigação do mecanismo de ação da Passiflora 

edulisSims var. edulis 

 

Este experimento foi realizado para investigar o mecanismo de ação das frações 

que apresentaram atividade do tipo antidepressiva no teste de natação forçada.  Visando 

investigar a participação de monoaminas neste efeito, os animais foram pré-tratados com 

PCPA, DSP-4, AMPT e Sulpirida e, posteriormente, tratados com as frações e submetidos 

ao TNF. Além do grupo controle negativo e positivo, foi testada a dose das frações que 

apresentou atividade antidepressiva.  

Com o intuito de investigar a participação da 5-HT no efeito antidepressivo da 

Passiflora edulisSimsvar. edulis, observa-se abaixo na Fase a) o pré-tratamento com 

salina ou PCPA100 mg/kgpor quatro dias consecutivos, por via i.p. No quarto dia, 45 

minutos após o pré-tratamento com PCPA, os animais foram tratados com salina, 

nortriptilina, fração BuOH e AcOEt 50 mg/kg, por via oral, e após 1 h, foi realizado o 

teste de natação forçada (Figura 12). 
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Figura 12 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 2ª etapa do 

experimento 2, Fase a). Tratamento e doses das frações de Passiflora edulis Simsvar. 

edulis em animais submetidos ao TNF com ou sem pré-tratamento com PCPA, um 

inibidor da síntese de 5-HT. FLU: fluoxetina, BuOH: fração butanólica,AcOEt: fração 

acetato de etila, TNF: teste da natação forçada. 

 

 

Visando investigar a participação de catecolaminas na ação antidepressiva de 

Passiflora edulisSimsvar. edulis, na Fase b), foi realizadoo pré-tratamento com salina ou 

AMPT100 mg/kg,por via i.p., quatro horas antes dos tratamentos. Uma hora antes do teste 

da natação forçada, foi administrado salina, nortriptilina, fração BuOH e AcOEt 50 mg/kg 

nos animais com ou sem pré-tratamento com AMPT (Figura 13). 
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Figura 13 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 2ª etapa do 

experimento 2, Fase b). Tratamento e doses das frações de Passiflora edulis Simsvar. 

edulis em animais submetidos ao TNF com ou sem pré-tratamento com AMPT, um 

inibidor da síntese de catecolaminas. NORT: nortriptilina, BuOH: fração butanólica, 

AcOEt: fração acetato de etila, TNF: teste da natação forçada. 

 

 

Para investigar a participação da noradrenalina na mediação do efeito 

antidepressivo de Passiflora edulisSims var. edulis, o comportamento dos animais pré-

tratados com ou sem DSP-4, uma neurotoxina seletiva para neurônios noradrenérgicos, 

foi avaliado TNF. Na Fase c) foi realizadoo pré-tratamento com salina ou DSP-450 

mg/kg,por via i.p., em uma única dose, 7 dias antes da avaliação comportamental. No 7º 

dia, foi realizado o tratamento com salina, nortriptilina, fração BuOH e AcOEt 50 mg/kg 

e, 1 hora após, os animais foram submetidos ao teste de natação forçada (Figura 14).  

 

 

Figura 14 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 2ª etapa do 

experimento 2, Fase c). Tratamento e doses das frações de Passiflora edulis Sims var. 

edulis em animais submetidos ao TNF com ou sem pré-tratamento com DSP-4, uma 

neurotoxina seletiva para neurônios noradrenérgicos. NORT: nortriptilina, BuOH: fração 

butanólica,AcOEt: fração acetato de etila, TNF: teste da natação forçada. 

 

Por fim, na Fase d), visando avaliar a participação de receptores dopaminérgicos 

D2 na ação antidepressiva dePassiflora edulisSimsvar. edulis, o comportamento dos 

animais pré-tratados com ou sem sulpirida, um antagonista seletivo para receptores D2, 

foi avaliado no TNF. Foi realizadoo pré-tratamento com salina ou sulpirida50 mg/kg, por 
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via i.p.. Quinze minutos após, os animais foram tratados com salina, nortriptilina, fração 

BuOH e AcOEt 50 mg/kg e, após 1 hora, foram submetidos ao TNF (Figura 15). 

 

Figura 15 – Esquema demonstrativo do delineamento experimental da 2ª etapa do 

experimento 2, Fase d). Tratamento e doses das frações de Passiflora edulis Sims var. 

edulis em animais submetidos ao TNF com ou sem pré-tratamento com sulpirida, um 

antagonista de receptores D2. NORT: nortriptilina, BuOH: fração butanólica, AcOEt: 

fração acetato de etila, TNF: teste da natação forçada. 

 

 

3.9 Análise estatística 

 

Os dados estão representados por média ± erro padrão da média (EPM). Todos os 

resultados foram inicialmente analisados através do teste de Levene's para avaliar a 

homogeneidade de variância, enquanto que a normalidade da amostra foi avaliada através 

do teste de Kolmogorov-Sminorv's. Os dados da primeira etapa deste projeto, a depender 

do número de grupos, foram analisados por teste t de Student ou ANOVA de uma via 

seguido do teste post-hoc de Dunnett. Os dados referentes à segunda etapa deste projeto 

foram avaliados através da ANOVA de duas vias (variáveis independentes: pré-

tratamento com neurotoxinas e tratamento com frações da Passiflora edulis), seguida pelo 

teste de post-hoc de LSD, conforme detalhado nas legendas das figuras. Para a realização 

das análises estatísticas empregadas neste estudo foram utilizados os softwares GraphPad 

InStat 3.0 (GraphPad SoftwareInc., San Diego, EUA) e Statistica 7.0. O nível de 

significância assumido foi para valores de p≤0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

 

4. 1 1ª ETAPA – Comparação do perfil fitoquímico e ações comportamentais do 

extrato aquoso das folhas das variedades da Passiflora edulis. 

 

Análise fitoquímica dos extratos das variedades de Passiflora edulis 

 

 Como apresentado na Figura 16, os extratos aquosos de P. edulis var. edulis e P. 

edulis var. flavicarpa foram analisados por meio de CLAE. Como pode ser observado, o 

perfil químico é marcadamente diferente para as duas variedades de P. edulis, quando 

analisado no comprimento de UV 345 Mm.A P. edulis var. edulis apresentou picos entre 

30,0 e 80,0 minutos. Os picos mais intensos foram observados nosRT = 32,4 e 58,0 

minutos (Figura 16A). Em contraste, P. edulis var. flavicarpa mostrou picos entre 20,0 e 

50,0 minutos e picos majoritários com RT = 29,3 e 36,0 minutos (Figura 16B). 

De acordo com a absorbância máxima encontrada nos espectros UV dos principais 

picos observados nos cromatogramas de ambos os extratos, sugere-se a presença de 

flavonóides. A co-injeção de padrões de referência acrescentados aos extratos mostrou 

um aumento na área dos picos de alguns flavonóides, como pode ser visto resumidamente 

na Tabela 5. 
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Figura 16. Cromatografia obtida por CLAE do extrato aquoso das folhas da Passiflora 

edulis  var. edulis  (A)  e  Passiflora  edulis  var.  flavicarpa  (B)  7,5  mg/ml.  UV=345 

nm.  (A) 1, 4, 5 e 7=derivados da luteolina, 2=vitexina-2-O-ramnosídeo, 3=luteolina-7-

O-glucosídeo, 6=derivado da apigenina.  (B) 1 e 6=derivados da luteolina, 2=vicentina-

2, 3=derivado da apigenina,  4=isoorientina,  5=6,8-di-C-glicosilcrisina,  7= isovitexina.  

glc = glicose, rham = ramnose. Condições da Cromatografia: consultar “Materiais e 

métodos”. 

 

 

 

 

Tabela 5. Identificação dos flavonóides da P. edulis var. edulis e P. edulis var. flavicarpa. 

 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVSA_enBR626BR626&biw=1366&bih=643&q=isoorientina&spell=1&sa=X&ved=0CBkQBSgAahUKEwjR8een6I_IAhWKkZAKHRlBCLo
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Efeito na ansiedade experimental dos extratos aquosos de variedades de P. 

edulis 

Antes de iniciar a avaliação comportamental dos extratos de Passiflora, o efeito 

da droga ansiolítica padrão, diazepam, foi avaliada no LCE (figura 17). A replicação do 

comportamento ansiolítico induzido pelo diazepam em camundongos submetidos ao LCE 

é de grande importância, pois valida as condições experimentais utilizadas neste estudo.  

A análise dos dados através do Teste t de Student indicou um aumento 

significativo na exploração dos braços abertos no LCE pelos animais tratados com 

diazepam comparado com os animais controle. Ocorreu um aumento significativo na 

porcentagem de entradas nos braços abertos (Figura 17A, t(18) =7, 34, p<0,05) e na 

porcentagem do tempo gasto (Figura 17B, t(10) =13,02, p<0,05). Além disso, o tratamento 

com diazepam não afetou a frequência de entradas nos braços fechados (Figura 17C). 
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Figura 17. Efeito do tratamento com diazepam (1 mg/Kg, i.p) em camundongos 

submetidos ao teste labirinto em cruz elevado. Neste teste os seguintes parâmetros foram 

avaliados: porcentagem de entradas (A) e tempo gasto nos braços abertos (B), além da 

frequência de entradas nos braços fechados (C) no teste de labirinto em cruz elevado. Os 

resultados estão representados como média ± EPM de 10 animais por grupo. *p<0,05 

quando comparado ao grupo veículo (teste t de Student). 
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Como demonstrado na Figura 18, P. edulis var. edulis 300 mg/Kg aumentou 

significativamente a porcentagem de entradas nos braços abertos (Figura 18A, 

F(3,42)=3,096, p<0,05). Similarmente, P. edulis var. flavicarpa 100 e 300 mg/kg promoveu 

um aumento significativo na porcentagem de entradas nos braços abertos (Figura 18D, 

F(4,51)=4,206; p<0,05). Camundongos tratados com os extratos das duas variedades de 

Passiflora edulis não apresentaram alteração significativa na porcentagem de tempo gasto 

nos braços abertos e na frequência de entradas nos braços fechado (Figura 18B, 18C, 18E, 

18F, p>0,05). 
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Figura 18. Efeitos da administração aguda de P. edulis var. edulis (100, 300 e 1000 mg/kg, 

vo) e P. edulis var. flavicarpa (30, 100, 300 e 1000 mg/kg, vo) na porcentagem de 

entradas (A, D) e de tempo gasto nos braços abertos (B, E), além da frequência de entradas 

nos braços fechados (C, F) no teste de labirinto em cruz elevado. Os resultados estão 

representados como média ± EPM de 10-15 animais por grupo. *p<0,05, ANOVA de 

uma via seguida pelo post-hoc de Dunnett. 

 

 

Efeito na depressão experimental dos extratos aquosos de variedades de P. 

edulis 

Para validar as nossas condições experimentais, os efeitos comportamentais do 

antidepressivo tricíclico nortriptilina foi avaliado no TNF. Como indicado no teste t de 

Student, os animais que receberam este antidepressivo exibiram menor tempo de 
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imobilidade do que o grupo tratado com veículo (Figura 19, t(10) =3,29, p<0,05), indicando 

um perfil de resposta do tipo antidepressivo. 
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Figura 19. Efeito do tratamento com nortriptilina (30 mg/Kg, i.p) em camundongos 

submetidos ao teste de natação forçada. Neste teste o parâmetro avaliado foi o tempo de 

imobilidade do animal.  Os resultados estão representados como média ± EPM de 5-6 

animais por grupo. *p <0,05 quando comparado ao grupo veículo (teste t de Student). 

 

Tal como ilustrado na Figura 20, a administração do extrato aquoso de P. edulis 

var. edulis 300 mg/kg (Figura 20A, F(3,81)=5,02, p<0,05) e P. edulis var. flavicarpa de 

1000 mg/kg (Figura 20B, F(2,56)=3,489, p<0,05) reduziram significativamente o tempo de 

imobilidade dos camundongos no teste de natação forçada. 

 

Figura 20. Efeitos da administração aguda de P. edulis var. edulis (100, 300 e 1000 mg/kg, 

vo) (A) e (B)  P. edulis var. flavicarpa (300 e 1000 mg/kg, vo) sobre o tempo de 

imobilidade dos camundongos no teste de natação forçada. Os resultados estão 

representados média ± EPM de 10-15 animais por grupo. *p<0,05 (ANOVA de uma via 

seguida pelo post-hoc de Dunnett). 
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Efeito dos extratos aquosos de variedades de P. edulis no teste de sedação 

induzido por tiopental 

 

Nas doses testadas, o tratamento com o extrato aquoso de P. edulis var. edulis e 

P. edulis var. flavicarpa não afetou significativamente nem a latência do sono nem a 

duração do tempo de sono induzido por tiopental (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Efeitos da administração aguda de P. edulis var. edulis e P. edulis var. 

flavicarpa (300 e 1000 mg/kg, vo) sobre a latência do sono e do tempo de duração do 

sono induzido por tiopental. 

 

Tratamento Dose Latência para dormir 

(s) 

Tempo de duração do sono 

(s) 

Veículo - 155.2±8.0 403.5±66.9 

PEE 300 mg/kg 163.3±17.3 599.8±167.2 

PEE 1000 mg/kg 146.2±27.8 584.2±87.3 

Veículo - 223.1±17.0 647.7±187.1 

PEF 300 mg/kg 174.7±15.3 513.2±117.1 

PEF 1000 mg/kg 181.3±14.0 686.0±267.4 

Os dados estão expressos como média ± EPMde 10-12 animais por grupo.  

 

 

Efeito na atividade locomotora dos extratos aquosos de variedades de P. 

edulis  

 

Considerando a distância acumulada percorrida, uma tendência para reduzir esse 

parâmetro comportamental foi observado nos camundongos que foram tratados com a P. 

edulis var. edulis (1000 mg/kg) (Figura 21A, F(2,25)=2,965, p=0,07). A administração de 

P. edulis var. edulis 1000 mg/kg reduziu significativamente a distância percorrida nos 

primeiros cinco minutos de observação em comparação com o grupo controle (Figura 

21B, F(2,25)=3,233, p<0,05). Já os animais tratados com P. edulis var. flavicarpa não 

apresentaram alterações na distância percorrida durante os 30 minutos de observação 

(Figura 21C e 21D, p> 0,05). 
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Figura 21. Efeitos da administração aguda de P. edulis var. edulis (300 e 1000 mg/kg, vo) 

e P. edulis var. flavicarpa (300 e 1000 mg/kg, vo) sobre a distância acumulada percorrida 

durante 30 minutos (A, C) e da distância acumulada percorrida ao longo do tempo 

consecutivo de 5 min, (B, D) no teste de campo aberto. Os resultados são expressos como 

média ± EPM de 8-10 animais por grupo. *p<0,05 vs controle; #p= 0,07 quando 

comparado ao grupo controle (ANOVA de uma via seguida pelo post–hoc de Dunnett). 

 

 

4. 2 2ª ETAPA - Investigação do mecanismo responsável pela ação do tipo 

antidepressiva da espécie de Passiflora edulis Simsvar. edulis. 

 

Efeito na depressão experimental de frações de Passiflora edulisSimsvar. 

edulis 

 

No TNF, as frações BuOH e AcOEt da Passiflora edulis Simsvar. edulis 

reduziram significativamente o tempo de imobilidade dos animais em comparação com o 

controle, mas o mesmo não aconteceu para a fração residual. Como ilustrado na Figura 

8, a administração das frações BuOH e AcOEt, ambas somente na dose de 50 mg/Kg 

(Figura 22A, F(4,54)=5,377, p<0,05; Figura 22B, F(4,53)=4,927, p<0,05, respectivamente) 

reduziu significativamente o tempo de imobilidade dos camundongos no TNF.  
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Figura 22. Efeitos da administração das frações de P. edulis var. edulis (25, 50, 75 e 100 

mg/kg, vo) BuOH (A), AcOEt (B) e residual (C) no tempo de imobilidade dos 

camundongos submetidos ao teste de natação forçada. Os resultados são expressos como 

média ± EPM de 10-15 animais por grupo. *p<0,05 (ANOVA de uma via seguida pelo 

post-hoc de Dunnett). 

 

 

Efeito na atividade locomotora defrações de Passiflora edulisSimsvar. edulis 

 

O tratamento com as frações ativas no TNF, BuOH e AcOEt, de P. edulisSims 

var. edulis não afetou a distância percorrida por camundongos durante os 30 minutos de 

observação, assim como não alterou a distância percorrida a cada cinco minutos de 

observação em comparação com o controle (Figura 23A e 23B; p>0,05). 



64 
 

 

 

Figura 23. Efeitos da administração aguda das frações (50 mg/Kg, vo) de P. edulis var. 

edulis na distância percorrida durante 30 min (A) e na distância percorrida ao longo do 

tempo consecutivo de 5 min, (B) no teste de campo aberto. Os resultados são expressos 

como média ± EPM de 10-15 animais por grupo.  

 

 

Efeitos do pré-tratamento com PCPA, AMPT, DSP-4 e Sulpirida sobre o 

comportamento do tipo antidepressivo induzido pelas frações BuOH e AcOEt de 

Passiflora edulis Sims var. edulis 

 

Para estudar a participação de monoaminas (5-HT, noradrenalina e dopamina) na 

atividade do tipo antidepressiva induzida pelas frações BuOH e AcOEt de Passiflora 

edulisSims var. edulis, avaliou-se o efeito do pré-tratamento com PCPA, um inibidor da 

síntese de 5-HT, com AMPT, um inibidor da síntese de catecolaminas (i.e., noradrenalina 

e dopamina), com DSP-4, uma neurotoxina noradrenérgica e com sulpirida, um 

antagonista dopaminérgico seletivo para receptores D2, na ação antidepressiva das 

frações BuOH e AcOEt (50 mg/Kg) em camundongos submetidos ao TNF. 

Em princípio, é interessante destacar que os camundongos pré-tratados com 

PCPA, AMPT, DSP-4 e sulpirida não causaram alterações significativas no tempo de 

imobilidade quando comparados com os grupos controles. Além disso, nenhuma 

alteração grosseira no comportamento, tais como perda de peso ou mortes dos animais, 

foi observada após o tratamento com PCPA, AMPT, DSP-4 e sulpirida.  

A figura 24 representa o efeito do tratamento com fluoxetina e frações de 

Passiflora em camundongos pré-tratados com salina ou PCPA. A ANOVA de duas vias 

seguida do teste de LSD indicou interação entre o pré-tratamento com PCPA e o 
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tratamento com a fluoxetina e frações de P. edulis var. edulis (Figura 24, F(3,67) = 4,74, 

p<0,05). Na análise post-hoc observou-se que, para o grupo pré-tratado com salina, a 

administração de fluoxetina e das frações BuOH e AcOEt reduziu significativamente o 

tempo de imobilidade dos camundongos (figura 24, p<0,05). Já o pré-tratamento com 

PCPA, bloqueou totalmente o efeito antidepressivo da fluoxetina, um antidepressivo da 

classe dos inibidores seletivos da recaptação de 5-HT.  Além disso, a administração prévia 

de PCPA bloqueou completamente a ação antidepressiva da fração AcOEt, enquanto que 

afetou parcialmente a ação antidepressiva induzida pela fração BuOH (figura 24, p<0,05).   
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Figura 24. Efeitos da administração de PCPA em camundongos tratados ou não (salina) 

com fluoxetina e frações BuOH e AcOEt submetidos ao teste de natação forçada. Cada 

coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam o EPM. O 

número de animais usados em cada tratamento variou entre 10 e 15. (*p<0,05: grupo 

tratado vs. respectivo controle. #p<0,05: grupo PCPA + tratamento vs. grupo salina + 

tratamento; ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD). 

 

 

A figura 25 representa o efeito do pré-tratamento com AMPT na ação do tipo 

antidepressiva da nortriptilina e das frações da Passifloraedulis em animais no TNF. A 

ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD revelou um efeito significativo do 

tratamento (F(1,131) = 27, 13, p<0,05) e do pré-tratamento (F(1,131) = 56,33, p<0,05), mas 

não indicou interação entre o pré-tratamento com AMPT e o tratamento com a 

nortriptilina e frações de P. edulis var. edulis (figura 25, p>0,05).  

Na análise post-hoc observou-se que, para o grupo pré-tratado com salina, as 

administrações de nortriptilina e das frações BuOH e AcOEt reduziram o tempo de 
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imobilidade dos camundongos (figura 25, p<0,05). O pré-tratamento com AMPT 

bloqueou parcialmente o efeito da nortriptilina, um antidepressivo tricíclico, e bloqueou 

totalmente o efeito antidepressivo das frações BuOH e AcOEt em animais submetidos ao 

TNF (figura 25, p<0,05).     
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Figura 25. Efeitos da administração de AMPT em camundongos tratados ou não (salina) 

com nortriptilina e frações BuOH e AcOEt submetidos ao teste de natação forçada. Cada 

coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam o EPM. O 

número de animais usados em cada tratamento variou entre 10 e 15 (*p<0,05: grupos 

tratados vs respectivo controle; #p<0,05: grupo AMPT + tratamentos vs grupo salina + 

tratamentos; ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD). 

 

 

A figura 26 ilustra o efeito do pré-tratamento com DSP-4 na ação do tipo 

antidepressiva da nortriptilina e das frações da Passifloraedulis em animais no TNF. A 

ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD revelou um efeito significativo do 

tratamento (F(1,72) = 5,34, p<0,05) e do pré-tratamento (F(1,72) = 36,07, p<0,05), mas não 

indicou interação entre o pré-tratamento com DSP-4 e o tratamento com a nortriptilina e 

frações de P. edulis var. edulis (figura 26, p>0,05). 

Na análise post-hoc observou-se que, para o grupo pré-tratado com salina, as 

administrações de nortriptilina e das frações BuOH e AcOEt reduziram o tempo de 

imobilidade dos camundongos (figura 26, p<0,05). Já para o pré-tratamento com DSP-4, 

este bloqueou parcialmente o efeito da nortriptilina no TNF, enquanto que não foi capaz 
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de alterar o efeito do tipo antidepressivo induzido pelas frações de P. edulis (figura 26, 

p<0,05).     
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Figura 26. Efeito da administração de DSP-4 em camundongos tratados ou não (salina) 
com nortriptilina e frações BuOH e AcOEt submetidos ao teste de natação forçada. Cada 

coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam o EPM. O 

número de animais usados em cada tratamento variou entre 10 e 15 (*p<0,05: grupos 

tratados vs respectivo controle. #p<0,05: grupo DSP-4 + nortriptilina vs grupo salina + 

nortriptilina; ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD). 

 

 

A figura 27 representa o efeito do pré-tratamento com sulpirida na ação do tipo 

antidepressiva da nortriptilina e dasfrações da Passifloraedulis em animais no TNF. A 

ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD revelou um efeito significativo do 

tratamento (F(1,76) = 16,15, p<0,05) e do pré-tratamento (F(3,76) = 8,37, p<0,05), mas não 

indicou interação entre o pré-tratamento com sulpirida e o tratamento com a nortriptilina 

e frações de P. edulisSims var. edulis (figura 27, p>0,05).  

Na análise post-hoc observou-se que, para o grupo pré-tratado com salina, as 

administrações de nortriptilina e das frações BuOH e AcOEt reduziram o tempo de 

imobilidade dos camundongos (figura 27, p <0,05). Já para o grupo pré-tratado com 

sulpirida, este não afetou a ação antidepressiva da nortriptilina, um antidepressivo 

tricílico, mas bloqueou completamente a redução do tempo de imobilidade induzida pelas 

frações BuOH e AcOEt (figura 13, p <0,05). 
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Figura 27. Efeito da administração de Sulpirida em camundongos tratados ou não (salina) 

com nortriptilina e frações BuOH e AcOEt submetidos ao teste de natação forçada. Cada 

coluna representa a média dos resultados obtidos e as barras verticais indicam o EPM. O 

número de animais usados em cada tratamento variou entre 10 e 15. (*p<0,05: grupos 

tratados vs respectivo controle. #p<0,05: grupo Sulpirida + tratamento vs grupo salina + 

Sulpirida; ANOVA de duas vias seguida do teste de LSD). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho visou investigar se o tratamento com os extratos aquosos de 

duas variedades de Passifloraedulis altera os comportamentos relacionados à ansiedade, 

à depressão, à locomoção e à sedação em camundongos Swiss. Assim como investigar o 

mecanismo responsável pela ação do tipo antidepressiva da espécie de Passiflora edulis 

Simsvar. edulis e suas frações. No primeiro momento, comparou-se o perfil fitoquímico, 

através da técnica de CLAE, e ações comportamentais do extrato aquoso das folhas das 

variedades da Passiflora edulis (Passiflora edulis Sims var. edulis e Passiflora edulis var. 

flavicarpa Degener) na ansiedade, pelo uso do labirinto em cruz elevado, na depressão, 

através do teste do nado forçado, e na locomoção/sedação, com o emprego dos testes de 

campo aberto e sedação induzida por tiopental.  

Tendo em vista que os flavonóides são considerados marcadores das espécies de 

Passiflora (Sena et al., 2009), foi analisado o perfil flavonóidico de cada espécie. Baseado 

nesses marcadores, pode-se propor que esse perfil é marcadamente diferente entre as duas 

variedades de P. edulis. Seis picos principais (entre 55,0 e 80,0 min) foram observados 

para a P. edulis Sims var. edulis que não foram detectados para a P. edulis var. flavicarpa 

Degener. Estas observações somadas as características morfológicas decritas na literatura 

mostraram que estas duas variedades de P. edulis são diferentes uma da outra. De acordo 

com a absorbância máxima encontrada no espectro UV, os principais picos observados 

nos cromatogramas de ambos os extratos parecem ser referentes a compostos flavonoides 

em UV 340nm. No presente trabalho foram identificados os seguintes compostos na P. 

edulis var. flavicarpa: vicentina-2, 6,8-di-C-glicosicrisina, isoorientina, orientina, 

isovitexina, vitexina e spinosina, enquanto que para a P. edulis var. edulis nenhum 

dosseus componentes puderam ser identificados por meio de comparação com os padrões 

utilizados no estudo.  

Zucolotto e colaboradores (2011) demonstraram a presença de flavonóides C-

glicosídeos de sete espécies de Passiflora da América do Sul, incluindo a P. edulis var. 

edulis e P. edulis var. flavicarpa. Neste estudo foramidentificadas nas folhas e no 

pericarpo a presença deflavonóides C-glicosilados como: orientina, isoorientina, vitexina 

e isovitexina, resultado semelhante obtido neste estudo. 

Ainda corroborando com os achados desta tese, Li e colaboradores (2011) também 

observaram diferença no perfil fitoquímico dos extratos das espécies de P. edulis var. 
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edulis e var. flavicarpa. Para a variedade “flavicarpa” foram identificados os flavonóides 

lucenina-2, isovitexina, vicenina-2, luteonina-6-C-chinovosideo, isoorientina e luteonina-

6-C-fucosídeo. Tais flavonóides não foram identificados nas amostras analisadas da 

variedade “edulis”. Em conjunto, estas observações reforçam a visão de que estas duas 

variedades de P. edulis são fitoquimicamente diferentes uma da outra. No entanto, 

convém mencionar que considerando que as variedades de P. edulis aqui estudadas foram 

coletadas em locais e períodos distintos do ano, não podemos descartar que as diferenças 

entre o perfil fitoquímico constatado aqui podem ser devido às diferenças sazonais e ao 

local geográfico ao qual foram cultivadas tais plantas.   

Antes de iniciar a avaliação comportamental dos extratos de Passiflora edulis, o 

efeito do diazepam, ansiolítico padrão, foi avaliado no LCE. A replicação do 

comportamento ansiolítico induzido pelo diazepam em camundongos submetidos ao LCE 

é de grande importância, pois valida as condições experimentais utilizadas neste estudo.  

Em nossos estudos, os animais que foram tratados com diazepam apresentaram 

um aumento significativo na exploração dos braços abertos comparado com os animais 

controle, assim como foi observado para a P. edulis var. edulis 300 mg/Kg e para a P. 

edulis var. flavicarpa 100 e 300 mg/Kg. Portanto, denotou-se que a administração aguda 

dos extratos aquosos de Passiflora edulis produziu comportamento tipo ansiolítico no 

teste do LCE, suportando, assim, um efeito do tipo ansiolítico, sendo a variedade 

“flavicarpa” a mais potente entre as duas na indução deste efeito. 

Vários estudos não-clínicos investigaram os efeitos da P. edulis na ansiedade. No 

entanto, algumas controvérsias em relação aos efeitos foram observadas. Petry e 

colaboradores (2001) mostraram que P. edulis Sims teve uma ação do tipo ansiolítica, 

reduzindo a ansiedade em roedores, assim como os estudos realizados por De-Paris et al. 

(2002), Coleta et al. (2006), Reginatto et al. (2006) e Barbosa et al. (2008). No entanto, 

Dhawan et al. (2001) mostrou que a P. edulis Sims não apresentava nenhuma atividade 

ansiolítica. No entanto, nesses estudos não foram caracterizadas as variedades de P. 

edulis, o que dificulta a comparação dos resultados aqui obtidos. 

Corroborando com os nossos achados, o primeiro estudo feito com uma das 

variedades da P. edulis (var. flavicarpa) foi realizado por Deng e colaboradores (2010), 

estes observaram a presença do efeito do tipo ansiolítico para o extrato etanólico na dose 

de 300 e 400 mg/Kg no LCE. Em outro estudo mais recente de Otify e colaboradores 

(2015) observou-se a presença do efeito do tipo ansiolítico para o extrato etanólico da P. 
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edulis var. flavicarpa na dose de 200 e 400 mg/Kg e suas frações BuOH, AcOEt e 

clorofórmio na dose de 200 mg/Kg.  

Tomando como base a ausência de estudos comparativos entre as variedades de 

P. edulis, Li e colaboradores (2011) compararam a constituição fitoquímica e os efeitos 

biológicos das variedades de P. edulis ("edulis" e "flavicarpa”) cultivadas na China. Neste 

estudo os extratos etanólico liofilizados foram administrados via oral nas doses de 100 a 

400 mg/Kg, e como controle positivo foi utilizado o diazepam. Observou-se que os 

animais tratados com os extratos de P. edulis var. edulis, na dose de 400 mg/Kg, 

apresentaram ação sedativa. Já para a espécie de P. edulis var. flavicarpa, também na 

dose de 400 mg/Kg, os animais exibiram atividade do tipo ansiolítica, sem afetar a 

locomoção. Deste modo, os autores sugeriram que as ações biológicas destas variedades 

de P. edulis são distintas e que esta distinção poderia ser devido às diferenças 

fitoquímicas.  

Em nosso estudo, em contraste com os resultados observados por Li et al., 

observou-se que ambas as variedades de P. edulis reduziram comportamentos de 

ansiedade, sendo que para a P. edulis var. flavicarpa a atividade ansiolítica esteve 

presente em uma dose mais baixa se comparada com a P. edulis var. edulis. Portanto, 

podemos sugerir que as diferenças entre os achados de Li et al. (2011) e os achados desta 

tese podem ser devido as diferenças no método de preparação dos extratos, a citar 

etanólico e aquoso, respectivamente. É sabido que métodos distintos de extração 

removem compostos químicos e quantidades distintas, o que poderia explicar as 

diferenças biológicas (Karaźniewicz‐Łada e Główka, 2015). 

Considerando que a alteração na locomoção espontânea pode enviesar a 

interpretação do comportamento dos camundongos no LCE, os animais tratados com o 

extrato aquoso das variedades de P. edulis foram avaliados no teste de CA. Os animais 

tratados com P. edulis var. flavicarpa não apresentaram alteração na distância percorrida 

durante os 30 minutos de observação. Desta forma, a administração aguda de P. edulis 

var. flavicarpa não afetou a locomoção espontânea dos camundongos, estandoem 

concordância com a literatura (Deng et al., 2010; Li et al., 2011).  

Em relação à locomoção dos animais tratados com a variedade “edulis”, na dose 

de 1000 mg/Kg, uma tendência para reduzir a distância acumulada percorrida foi 

observada. Ainda, nestes mesmos animais notou-se uma redução significativa da 

distância percorrida nos primeiros cinco minutos de observação em comparação com o 

grupo controle. Estes achados sugerem efeito hipolocomotor/sedativo para a P. edulis var. 
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edulis. Já o efeito hipolocomotor/sedativo observado para o extrato etanólico da P. edulis 

var. edulis, na dose de 400 mg/Kg, primeiramente relatada por Li e colaboradores (2011) 

também foi observada nesta tese, porém aqui somente na dose de 1000 mg/Kg. Mais uma 

vez, as diferenças observadas entre o presente estudo e Li et al. (2011) podem ser 

explicadas pelas diferenças nas técnicas de preparação dos extratos, ou seja, extrato 

aquoso e etanólico, respectivamente, além das diferenças sazonais e o local geográfico ao 

qual foram realizadas as coletas dessa variedade de P. edulis.   

O uso de plantas medicinais é uma das mais antigas formas terapêutica usadas 

pelo homem e sempre esteve presente durante o desenvolvimento da humanidade. Há 

mais de trinta anos temos relatos que o extrato aquoso de P. edulis Sims é utilizado para 

prolongar tempo de sono induzido por morfina em camundongos e este extrato também 

se mostrou capaz de bloquear parcialmente os efeitos estimulantes induzidos por 

anfetamina (Do et al., 1983).  

Nas doses aqui testadas, o tratamento com o extrato aquoso de P. edulis var. edulis 

e P. edulis var. flavicarpa não afetou significativamente nem a latência do sono nem a 

duração do tempo de sono induzido por tiopental. Em contraste, estudos anteriores 

demonstraram que o extrato aquoso da P. edulis Sims reduziu a atividade locomotora 

espontânea e prolongou o tempo de sono em camundongos (Maluf et al, 1991; Meier, 

1995).  

No entanto, considerando os estudos que discriminaram as variedades de P. edulis 

foi encontrado que o extrato aquoso do pericarpo de P. edulis var. flavicarpa em ambas 

as doses testadas (100 e 300 mg/Kg) potencializou os efeitos hipnóticos de éter etílico em 

camundongos (Sena et al., 2009). Ainda, Bruschi e colaboradores (2002) demonstraram 

que o extrato aquoso de P. edulis var. flavicarpa conseguiu aumentar o tempo de hipnose 

induzido por pentobarbital, sugerindo uma ação tipo calmante e tranquilizante.  

Mais recentemente, foi demonstrado que o extrato aquoso do pericarpo e folhas 

da variedade “flavicarpa” reduziu a locomoção de camundongos C57BL/6J em todas as 

doses testadas, entre 300 e 1200 mg/Kg (Klein et al., 2014). Em se tratando da variedade 

“edulis”, o estudo de Li et al. (2011) mostrou efeito hipolomocotor para os animais 

tratados com o extrato etanólico na dose 400 mg/Kg. Como comentado anteriormente, 

nossos dados demonstram um potencial efeito sedativo apenas para o extrato aquoso de 

P. edulis var. edulis. Possivelmente, o baixo efeito sedativo dos nossos extratos pode ser 

devido à parte da planta utilizada em nosso estudo, os métodos de preparação do extrato 

ou diferenças entre bioensaios. Além disso, os aspectos da variação sazonal e origem das 
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variedades dessa espécie devem ser considerados. Ainda, variações na metodologia 

experimental e nas linhagens de animais empregados nos estudos podem estar por trás 

das discrepâncias com a literatura. 

Para investigar os efeitos da P. edulis na depressão experimental optamos por 

utilizar o teste da natação forçada. A fim de validar as nossas condições experimentais, o 

efeito do antidepressivo tricíclico nortriptilina foi avaliado no TNF. Os animais que 

receberam este antidepressivo exibiram menor tempo de imobilidade do que o grupo 

tratado com veículo indicando um perfil de resposta do tipo antidepressivo. Após a 

padronização do teste, avaliamos as ações dos extratos aquosos das duas variedades de P. 

edulis: P. edulis var. edulis e P. edulis var. flavicarpa; estas reduziram significativamente 

o tempo de imobilidade dos camundongos no teste de natação forçada, sugerindo ação do 

tipo antidepressiva. Ainda, o extrato de P. edulis var. edulis pareceu ser mais potente 

quando comparada com a P. edulis var. flavicarpa (300 e 1000 mg/Kg, respectivamente). 

Pouca informação está disponível na literatura sobre as ações antidepressivas de 

espécies de Passiflora. De fato, a primeira evidência de potencial antidepressivo de 

espécies de Passiflora foi encontrada no estudo de Fiebich et al. (2011). Neste estudo foi 

relatado o efeito sinérgico do extrato de Passifloraincarnata associado ao extrato de 

Hypericum perforatum em doses mais baixas não ativas. Cabe mencionar que os efeitos 

antidepressivos do extrato de Hypericum perforatum, conhecido popularmente como 

erva-de-São-João, já estão bem estabelecidos (Linde et al., 2008) e já são empregados na 

clínica para tratamento da depressão maior leve a moderada.  

No entanto, um estudo mais recente e que corrobora os nossos achados 

demonstrou que o extrato etanólico de folhas e galhos de Passiflora edulis Sims (a 

variedade de P. edulis não foi detalhado), 400-500 mg/Kg, administrado por via oral 

durante 7 dias, reduziu o tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda e natação 

forçada em camundongos (Wang et al., 2013). Neste mesmo estudo, os compostos 

observados em grande quantidade no extrato etanólico, ciclopassiflosideos IX e XI, foram 

isolados, e estes triterpenóides cicloartanos foram sugeridos mediar o efeito 

antidepressivo (Wang et al., 2013). 

Tendo em vista que o extrato aquoso da P. edulis var. edulis administrado por via 

oral apresentou um efeito do tipo antidepressivo no TNF em doses mais baixas se 

comparada a P. edulis var. flavicarpa, investigou-se neste trabalho as ações na depressão 

experimental induzidas pelas frações do extrato aquoso da P. edulis var. edulis, a citar 

fração BuOH, AcOEt e residual aquosa, em camundongos. Foi observada uma atividade 
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do tipo antidepressiva para as frações BuOH e AcOEt, ambas somente na dose de 50 

mg/Kg, enquanto que a fração residual aquosa se mostrou inativa. Ainda, a administração 

oral das frações BuOH e AcOEt da P. edulis var. edulis, na mesma dose que reduziu o 

tempo de imobilidade dos animais no TNF, não produziu alteração significativa na 

atividade locomotora dos animais no teste de campo aberto. Em conjunto, estes dados 

sugerem que a administração das frações BuOH e AcOEt da variedade “edulis” de P. 

edulis produziu um efeito do tipo antidepressivo em camundongos sem alterar a 

locomoção dos animais.  

Como já comentado acima, apenas um estudo está disponível na literatura sobre o 

potencial antidepressivo da espécie de P. edulis (Wang et al., 2013). Neste trabalho não 

é feita nenhuma menção sobre os mecanismos pelos quais o extrato de P. edulis promove 

uma ação do tipo antidepressiva em roedores. Portanto, a investigação dos mecanismos 

de ação das frações BuOH e AcOEt de P. edulis foi objetivo do presente estudo. Para 

atingir este objetivo, foi avaliada a participação dos sistemas monoaminérgicos na 

mediação do efeito anti-imobilidade das frações BuOH e AcOEt da  P. edulis var. edulis.  

A escolha de investigar a participação do sistema monoaminérgico na ação do tipo 

antidepressiva do extrato de P. edulis deu-se principalmente porque este sistema é um dos 

alvos mais importantes na fisiopatologia e tratamento da depressão (Elhwuegi, 2004; 

Millan, 2004). Dentre as teorias propostas acerca das bases neurobiológicas da depressão 

a hipótese monoaminérgica (Nestler et al., 2002), destaca-se por embasar, ainda que 

parcialmente, o mecanismo de ação da grande maioria dos fármacos antidepressivos 

efetivos na clínica. Entretanto, apesar do aumento dos níveis de 5-HT e NA ser o passo 

inicial da ação destes fármacos, a interação dos neurotransmissores com seus respectivos 

receptores pré e pós-sinápticos é complexa e essencial para sua funcionalidade 

(Schildkraut, 1965; Kasper, 2009).  

No presente estudo foi investigado o envolvimento em particular dos sistemas 

serotoninérgico, catecolaminérgico, noradrenérgico e dopaminérgico no efeito 

antidepressivo das frações de P.edulis var. edulis. Para tanto, os animais foram pré-

tratados com agentes capazes de prejudicar a neurotransmissão de 5-HT, catecolaminas, 

noradrenalina e dopamina, a citar PCPA, AMPT, DSP-4 e sulpirida, respectivamente, e o 

efeito da administração das frações foi avaliado no teste da natação forçada.  

Os transtornos depressivos são comumente atribuídos a um desequilíbrio na 

neurotransmissão serotoninérgica.Uma abordagem para este desequilíbrio é trazer de 
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volta ao equilíbrio através da utilização de inibidores de recaptação de 5-HT, aumentando 

assim os níveis extracelulares de 5-HT. 

O sistema serotoninérgico está intimamente relacionado com a fisiopatologia da 

depressão, principalmente pelo fato dos fármacos antidepressivos ISRS atuarem 

aumentando os níveis de 5-HT na fenda sináptica. No entanto, a relação entre o tratamento 

com antidepressivos e o sistema serotoninérgico é complexa, pois além do bloqueio da 

recaptação de 5-HT, este envolve também a interação com diferentes subtipos de 

receptores serotoninérgicos (Millan et al., 1992; Millan et al., 200 a, b; Nestler et al., 

2002; Millan, 2004; Millan et al., 2006). 

Neste estudo, o envolvimento do sistema serotoninérgico na ação antidepressiva 

das frações BuOH e AcOEt da P. edulis var. edulis no TNF foi investigado através do 

pré-tratamento com o inibidor da síntese de 5-HT, PCPA. Os nossos resultados sugerem 

que o efeito antidepressivo das frações BuOH e AcOEt parecem depender do sistema 

serotoninérgico, uma vez que a redução da síntese da 5-HT, através da administração de 

PCPA preveniu completamente a ação do tipo antidepressiva das frações AcOEt e BuOH 

no TNF. É importante ressaltar que nesta série experimental foi utilizada a fluoxetina, um 

ISRS, como controle positivo. Nossos dados apontam que o pré-tratamento com PCPA 

foi capaz de prevenir completamente a redução do tempo de imobilidade induzida pela 

fluoxetina.  

Corroborando a literatura, estudos não-clínicos mostram que o efeito 

antidepressivo da fluoxetina no TNF também é prevenido pela administração de PCPA 

(Page et al., 1999; Eckeli et al., 2000; Kaster et al., 2005; Brocardo et al., 2008). Estas 

observações validam as nossas condições experimentais, pois reforçam o efeito depletor 

de 5-HT induzido pelo PCPA no SNC. O PCPA é um inibidor da síntese de 5-HT, que 

atua por bloquear a enzima triptofano hidroxilase, e sua administração i.p., por quatro 

dias consecutivos, produz uma significante depleção dos níveis de 5-HT corticais em 

ratos (93%) e em camundongos (67-70%) (Cesana et al., 1993; Page et al., 1999; O'leary 

et al., 2007), sem, contudo, afetar os níveis de noradrenalina e dopamina (Redrobe et al., 

1998).  

Considerando as informações acima, podemos concluir que as frações BuOH e 

AcOEt necessitam de uma maquinaria serotoninérgica pré-sináptica intacta para produzir 

o efeito do tipo antidepressivo em camundongos.  

A partir da década de 1960, existe um consenso de que as catecolaminas, 

especificamente NA desempenham um papel importante, possivelmente primário, na 
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fisiopatologia e subsequente tratamento de transtornos de humor (Bunney e Davis, 1965; 

Brunello et al., 2002). O papel da noradrenalina na depressão tem sido também 

extensivamente estudado, visto que alguns antidepressivos aumentam os níveis de 

noradrenalina na fenda sináptica, como os inibidores da recaptação de 5-HT e NA e os 

antidepressivos tricíclicos, e alguns destes fármacos também agem diretamente nos 

receptores noradrenérgicos (Elhwuegi, 2004). Para avaliar o envolvimento das 

catecolaminas, noradrenalina e dopamina, na ação antidepressiva de frações de P. edulis 

var. edulis, os animais foram pré-tratados com AMPT.  

A α-metil-p-tirosina (AMPT) é um inibidor seletivo da enzima tirosina 

hidroxilase, enzima essa que é de suma importância na síntese das catecolaminas 

(Widerlov e Lewander, 1978; Kaster et al, 2007; Machado et al., 2008). Sua 

administração i.p. foi realizada 4 horas antes do tratamento com as frações e do 

antidepressivo padrão. Dados da literatura apontam que o tratamento com AMPT é capaz 

de reduzir os níveis de dopamina e noradrenalina (57% e 53%, respectivamente) em 

camundongos, sem afetar os níveis de 5-HT (Mayorga et al., 2001). 

No presente trabalho, o pré-tratamento dos camundongos com AMPT foi capaz 

de bloquear completamente o efeito anti-imobilidade das frações de Passiflora no TNF, 

enquanto que bloqueou apenas parcialmente o efeito antidepressivo da nortriptilina. A 

nortriptilina produz ação do tipo antidepressiva dependente do bloqueio não seletivo dos 

recaptadores de NA e 5-HT. Portanto, é correto afirmar que somente parte da sua ação 

antidepressiva poderia ser afetada ao pré-tratar os animais com um inibidor da síntese de 

catecolaminas. Ainda, corroborando os nossos achados,estudos não-clínicos têm 

demonstrado que o pré-tratamento com AMPT bloqueou parcialmente o efeito 

antidepressivo da desipramina e noradrenalina, um antidepressivo tricíclico, no teste de 

suspensão pela cauda e teste de natação forçada (O’Leary et al., 2007; Kukuia et al., 

2015). 

Convém mencionar que o paradigma de depleção de catecolaminas é utilizado 

com sucesso para investigar o mecanismo de ação de antidepressivos em estudos não-

clínicos e clínicos (Miller et al., 1996a; Miller et al., 1996b; Kaster et al., 2007; Machado 

et al., 2008). Estudos clínicos utilizando o AMPT mostraram que este composto tem 

pouco efeito no humor de indivíduos normais, mas quando administrado a pacientes 

depressivos em remissão, produz um retorno dos sintomas da depressão (Machado et al., 

2008). Em conjunto, os resultados aqui apresentados sugerem que o efeito antidepressivo 
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das frações de Passifloraedulis var. edulis no TNF pode ser mediado pelo aumento da 

disponibilidade de NA e/ou DA na fenda sináptica.  

O pré-tratamento com AMPT promoveu inibição provisória da síntese de 

catecolaminas, reduzindo os estoques de noradrenalina e dopamina, que substancialmente 

afetou o efeito do tipo antidepressivo das frações. A fim de esclarecer a participação 

isolada de cada catecolamina na mediação do efeito antidepressivo de P. edulis var. 

edulis, os animais foram pré-tratados com DSP-4 ou sulpirida, uma neurotoxina 

noradrenérgica seletiva e um antagonista de receptor D2, respectivamente.  

Estudos têm mostrado que o N-(2-cloroetil)-N-etil-2-bromo benzilamina (DSP-4) 

é uma neurotoxina utilizada para a degradação seletiva temporária dos neurônios 

noradrenérgicos centrais e periféricos, principalmente os do lócus coeruleus de roedores 

e aves (Fritschy e Grzanna, 1989; Fritschy et al,. 1991). Em roedores, uma única injeção 

sistêmica de DSP-4 na dose de 50 mg/Kg, i.p., após 7 dias, causa uma redução acentuada 

(cerca de 80%) dos níveis de noradrenalina endógenos em regiões do lócuscoeruleus 

(Wolfman et al.,1994; Ross e Stenfors, 2015). 

No presente estudo, observou-se que o pré-tratamento com DSP-4 não foi capaz 

de alterar o efeito do tipo antidepressivo induzido pelas frações de P. edulis, mas 

bloqueou parcialmente o efeito anti-imobilidade da nortriptilina. Como já mencionado 

anteriormente, o mecanismo de ação da nortriptilina depende da inibição da recaptação 

de 5-HT e NA. Portanto, era esperado que o pré-tratamento com DSP-4 afetasse, pelo 

menos parcialmente, a ação antidepressiva da nortriptilina. Esta redução parcial do efeito 

antidepressivo também foi descrita para outro antidepressivo tricíclico, a desipramina 

(Kostowski et al., 1984; Danysz et al., 1986). Conjuntamente, estas séries de 

experimentos sugerem que o sistema noradrenérgico não tem envolvimento no efeito do 

tipo antidepressivo induzido pelas frações da Passiflora. 

Estudos mostram que o sistema dopaminérgico também está implicado na 

regulação do humor (Dailly et al., 2004). Existem várias evidências farmacológicas 

acerca da eficácia dos antidepressivos com efeitos dopaminérgicos no tratamento da 

depressão (Papakostas, 2006). D’aquila e colaboradores (2000) sugeriram que a 

potencialização da neurotransmissão dopaminérgica, a citar a bupropiona, induzida pelo 

tratamento crônico com antidepressivos contribuem fortemente para seu efeito 

terapêutico. Além disso, pesquisas de neuroimagem têm demonstrado que a depressão 

maior está associada com um estado de redução na transmissão dopaminérgica, que é 

compensada pela up-regulation dos receptores D2 pós-sinápticos (Dunlop e Nemeroff, 



78 
 

 

2007). Portanto, apesar do limitado emprego clínico de agentes dopaminérgicos no 

tratamento da depressão, a participação deste sistema na mediação dos efeitos 

antidepressivos é irrefutável.  

No presente estudo, o efeito do tipo antidepressivo das frações da Passiflora no 

TNF mostrou-se dependente da ativação de receptores dopaminérgicos D2, visto que o 

pré-tratamento com sulpirida bloqueou completamente a redução do tempo de 

imobilidade induzida pelas frações BuOH e AcOEt. O sulpirida é um antagonista seletivo 

de receptores D2 e tem sido classificado clinicamente como um antipsicótico típico ou 

convencional (Beaulieu e Gainetdinov, 2011).  

Diferentes evidências mostram que a transmissão dopaminérgica cerebral pode 

regular a função do humor através da ativação de receptores D2 (Gershon et al., 2007). 

Propõe-se que a depressão está associada com a redução da neurotransmissão de 

dopamina e leva uma compensação com o aumento de receptores D2. Na pesquisa básica, 

a inibição do receptor D2 por meio da administração de sulpirida tem sido uma ferramenta 

oportuna para influenciar a transmissão dopaminérgica e as funções dependentes de 

dopamina, o que auxilia o estudo do mecanismo de ação de novos compostos (Beaulieu 

e Gainetdinov, 2011). Ainda, estudos com animais demonstraram que os agonistas do 

receptor D2 podem reverter comportamentos depressivos em modelos animais de 

depressão (Dailly et al., 2004; Gershon et al., 2007).  

Em conjunto, nossos dados sugerem que a ativação de receptor D2 está envolvida 

sistema dopaminérgico está envolvido no potencial antidepressivo dos extratos, visto que 

o pré-tratamento dos camundongos com sulpirida, antagonista de receptor D2, preveniu o 

efeito antidepressivo induzido pelas frações.  

Cabe mencionar que, apesar do papel da neurotransmissão dopaminérgica no 

tratamento da depressão, no nosso estudo, a ação antidepressiva da nortriptilina não foi 

afetada significativamente pelo pré-tratamento com sulpirida. Era já esperado que o 

sulpirida não reduzisse a ação antidepressiva da nortriptilina, uma vez que, a nortriptilina 

possui afinidade muito baixa pelos receptores D2.  

Evidências na literatura vêm demonstrando o efeito do sulpirida na prevenção do 

efeito antidepressivo de agentes com propriedades antidepressivas no teste de suspensão 

pela cauda (Binfare et al., 2010; Capra et al., 2010; Freitas et al., 2010). No entanto, dados 

da literatura demonstram que o sulpirida previne o efeito tipo-antidepressivo de dois 

inibidores da recaptação de dopamina, bupropiona e nomifensina, no TNF (Yamada et 

al.,2004; Melo et al., 2011). Além disso, a intervenção antidepressiva, obtida através de 
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choques eletroconvulsivos, induz um efeito antidepressivo no TSC e este foi prevenido 

pela administração de sulpirida (Teste et al., 1990). Ainda, é sabido que a dopamina é um 

neurotransmissor amplamente associado às vias de recompensas mesolímbicas que 

modulam comportamentos de anedonia.  

Desta forma, vem sendo proposto que um aumento na neurotransmissão 

dopaminérgica poderia estar atuando terapeuticamente frente à anedonia, um dos 

principais sintomas atribuído à depressão (D'aquila et al., 2000).  

Os receptores dopaminérgicos do tipo D2 são predominantemente autorreceptores 

que estão envolvidos na regulação pré-sináptica da taxa de disparo neuronal, bem como 

no controle da síntese e da liberação de dopamina (Beaulieu e Gainetdinov, 2011). Tais 

receptores estão envolvidos em muitas funções, no entanto são fortemente 

comprometidos com a coordenação dos movimentos voluntários. Dados da literatura 

evidenciam esse comprometimento, uma vez que roedores tratados com sulpirida tiveram 

redução da atividade locomotora (Simón et al., 2000). 

Desta forma, é possível sugerir que nas nossas condições experimentais, a 

administração de sulpirida não causou efeito na locomoção, já que não houve diferença 

significativa no tempo de imobilidade dos animais controle e tratados com o antagonista 

D2 quando submetidos ao TNF. No entanto, vale salientar que tal informação não pode ir 

além de uma simples sugestão, já que seria necessário avaliar a ação do tratamento com 

sulpirida no campo aberto. 

Em resumo, propõem-se que o potencial mecanismo da ação antidepressiva da P. 

edulis var. edulis parece envolver uma integração com múltiplos sistemas de 

neurotransmissão, em particular neurotransmissão serotoninérgica e dopaminérgica, já 

que o efeito antidepressivo induzido pelas frações foi completamente abolido em animais 

pré-tratados com PCPA, AMPT e sulpirida, um inibidor da síntese de 5-HT, um inibidor 

da síntese de catecolaminas e um antagonista D2, respectivamente. Ainda, a partir dos 

dados aqui apresentados pode-se excluir a participação da neurotransmissão 

noradrenérgica, haja visto que o tratamento com DSP-4 não modificou o efeito do tipo 

antidepressivo das frações P. edulis var. edulis. As plantas são uma importante fonte de 

produtos naturais. É impressionante o fato desses produtos serem encontrados na sua 

natureza e revelarem uma gama quase inacreditável de diversidade em termos de estrutura 

e propriedades físico-químicas e biológicas, devido sua capacidade de sintetizar uma 

grande variedade de compostos químicos. Estes, na maioria das vezes, são para sua 

defesa, sendo uma fonte particularmente promissora de novas moléculas, que podem ser 
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sintetizadas como fármacos potencialmente úteis para o tratamento das doenças humanas 

(Nodari e Guerra, 2000). 

Os efeitos terapêuticos para o ser humano podem ser devido à ação desses diversos 

compostos ativos, que atuam isoladamente, sinergicamente e até antagonicamente com 

mecanismos distintos de ação, contribuindo para a promoção do efeito terapêutico. 

Assim, conhecer o perfil cromatográfico das frações de P. edulis var. edulis é de suma 

importância para determinar se existe semelhança na constituição química destas frações, 

haja visto que o padrão de resposta biológica produzido é exatamente o mesmo se 

comparado entre elas. 

Por fim, os compostos ativosdas frações de P. edulis podem estar atuando no SNC, 

em diversos alvos que contribuem para um incremento na disponibilidade extracelular de 

5-HT e dopamina. Dentre essas possibilidades de alvos terapêuticos capazes de mediar a 

neurotransmissão serotoninérgica e dopaminérgica envolvida no efeito dos 

antidepressivos, destacam-se os inibidores da recaptação de 5-HT, os inibidores da 

recaptação de dopamina e os inibidores da enzima metabolizadora de monoaminas, a 

IMAO. Tendo em visto o que foi mencionado acima, os constituintes das frações de P. 

edulis poderiam mediar o efeito antidepressivo através da ativação, direta ou indireta, de 

receptores 5-HTs e D2.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados aqui apresentados mostram que os extratos aquosos de ambas as 

variedades de P. edulis compartilham atividade do tipo ansiolítica e antidepressiva. Esses 

resultados também apoiam que ambos os extratos não compartilham de um efeito 

hipolocomotor/sedativo comum, pois para a variedade edulis, esta apresentou um efeito 

hipolocomotor/sedativo em dose mais alta, enquanto que para a variedade flavicarpa não 

apresentou nenhum efeito do tipo hipolocomotor/sedativo.  

Por outro lado, o perfil fitoquímico demonstra características bem distintas para o 

extrato aquoso das variedades de “flavicarpa” e “edulis”. Em ambas foi observada a 

presença de flavonóides C-glicosilados, sugerindo que estas ações biológicas não são 

devido a um glicosídeo específico. Uma possível explicação para as similaridades 

biológicas entre P. edulis var. edulis e P. edulis var. flavicarpa poderia estar no fato de 

que os flavonóides C-glicosídeos ou outro produto similar do metabolismo das variedades 

de P. edulis estão promovendo essas ações biológicas compartilhadas.  

Neste estudo também observamos que as frações AcOEt e BuOH, mas não a 

fração residual aquosa, do extrato aquoso de P. edulis var. edulis promovem ação do tipo 

antidepressivo em camundongos. Com relação ao possível mecanismo dessa ação 

antidepressiva das frações AcOEt e BuOH de P. edulis, os dados aqui apresentados 

sugerem que os efeitos antidepressivos poderiam envolver a neurotransmissão 

serotoninérgica, uma vez que a redução da síntese da 5-HT, através da administração de 

PCPA preveniu completamente a ação do tipo antidepressiva das frações. Ainda, 

evidências experimentais também sugerem o envolvimento da neurotransmissão 

catecolaminérgica, principalmente dopaminérgica, uma vez que os danos em neurônios 

noradrenérgicos não afetam o efeito antidepressivo das frações P. edulis var. edulis.  

Além disso, esses resultados ainda sugerem que o efeito antidepressivo das frações 

da Passiflora mostrou-se dependente da ativação de receptores dopaminérgicos D2, visto 

que o pré-tratamento com sulpirida bloqueou completamente a redução do tempo de 

imobilidade induzida pelas frações.  

Em conjunto, as evidências aqui relatadas sustentam um efeito do tipo 

antidepressivo para as frações de P. edulis e seu mecanismo de ação. Esses achados são 

de extrema relevância para pesquisas posteriores sobre a potencial atividade 

antidepressiva aqui descrita para o extrato aquoso e as frações da P. edulis var. edulis.
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7. PERSPECTIVAS 

 

 

 Avaliar o efeito do tratamento crônico (21 dias) nas respostas comportamentais e 

neuroquímicas.  

 

 Avaliar o efeito antidepressivo dos extratos e frações da P. edulis em modelos 

animais que mimetizem a depressão. 

 

 Investigar um possível efeito sinérgico entre as frações e antidepressivos ISRS e 

IMAO no TNF.  

 

 Investigar o mecanismo de ação dos extratos e frações da P. edulis utilizando 

agonistas e antagonistas de 5-HT, bem como, agonistas e antagonistas de 

receptores de dopamina. 
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149. RAMÍREZ, B. B., RUÍZ, N. N., ARELLANO, J. Q., MADRIGAL, B. R., MICHEL, M. 

V., GARZON, P. Anticonvulsant effects of Magnolia grandiflora L. in the rat. Journal of 

Ethnopharmacology. 61(2): 143-152. 1998. 

150. RAMOS, A. T., CUNHA, M. A. L., SABAA-SRUR, A. U. O., PIRES, V. C. F., 

CARDOSO, M. A. A., DINIZ, M. F. M., MEDEIROS, C. C. M. Uso de Passiflora edulis 

f. flavicarpa na redução do colesterol. Revista Brasileira de Farmacognosia. v. 17, 4:592-

597. 2007. 

151. REDROBE, J. P., BOURIN, M., COLOMBEL, M. C., BAKER, G. B. Dose-dependent 

noradrenergic and serotonergic properties of venlafaxine in animal models indicative of 

antidepressant activity. Psychopharmacology. 138: 1-8. 1998. 

152. REGINATTO, F. H., DE-PARIS, F., PETRY, R. D., QUEVEDO, J., ORTEGA, G. G., 

GOSMANN, G., SCHENKEL, E. P. Evaluation of anxiolytic activity of spray dried 

powders of two South Brazilian Passiflora species. Phytotherapy Research. 20: 348-351. 

2006. 

153. REITER, J. M. W. Maracujá. Florianópolis: Instituto de Planejamento e Economia e 

Mercado de produtos agrícolas de Santa Catarina, 1998. 69p. 

154. REITZ, R. Flora Ilustrada Catarinense: Passifloráceas. Itajaí: HBR, 1980. 



98 
 

 

155. RENDLE, A. B. Classification of flowering plants. Cambridge University Press: 

Cambridge. 211-213. 1959. 

156. RODGERS, R. J., DALVI, A. Anxiety, defence and the elevated plus-maze. 

Neurosciencee BiobehavioralReview. 21: 801- 810. 1997. 

157. ROJAS, J. Estudio preclínico y clínico de la seguridad y actividad antihipertensiva de 

Passiflora edulis Sims (maracuyá) (Doctoral dissertation, Tesis para optar el Grado de 

Doctor en Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 

Perú). 2009.  

158. ROLLAND, A., FLEURENTIN, J., LANHERS, M. C., YOUNOS, C., MISSLIN, R., 

MORTIER, F., & PELT, J. M. Behavioural effects of the American traditional plant 

Eschscholzia californica: sedative and anxiolytic properties. Planta Medica. 57(3): 212-

216. 1991. 

159. ROSS, S. B., STENFORS, C. DSP4: a Selective Neurotoxin for the Locus Coeruleus 

Noradrenergic System. A Review of Its Mode of Action. Neurotoxicity Research. 27(1): 

15-30. 2015. 

160. RUDNICKI, M., DE OLIVEIRA, M. R., PEREIRA, T. V., REGINATTO, F. H.; 

DALPIZZOL, F., MOREIRA, J. C. F. Antioxidant and antiglycation properties of 

Passiflora alata and Passiflora edulis extracts. Food Chemistry. v. 100: 719-724. 2007. 

161. RUSSO-NEUSTADT, A. A., CHEN, M. J. Brain-derived neurotrophic factor and 

antidepressant activity. Current Pharmaceutical Design. 11, 12: 1495-1510. 2005. 

162. SACCO, J. C. Passifloráceas.  In: Reitz, R (Ed).  Flora Ilustrada Catarinense, fasc. 

PASS. Itajaí. 132p. 1980. 

163. SAPOLSKY, ROBERT M. Depression, antidepressants, and the shrinking 

hippocampus. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98. 22: 12320-12322. 

2001. 

164. SARRIS, J., PANOSSIAN, A., SCHWEITZER, I., STOUGH, C., SCHOLEY, A. 

Herbal medicine for depression, anxiety and insomnia: a review of psychopharmacology 

and clinical evidence. European Neuropsychopharmacology. 21(12): 841-860. 2011.  

165. SCHILDKRAUT J. J. The catecholamine hypothesis of affective disorders: a review of 

supporting evidence. American Journal Psychiatry.122:509–22. 1965. 



99 
 

 

166. SEEDAT S., STEIN M. B. Double-blind, placebo-controlled assessment of combined 

clonazepam with paroxetine compared with paroxetine monotherapy for generalized 

social anxiety disorder. The Journal of Clinical Psychiatry. 65(2): 244-248. 2004. 

167. SEIGLER, D. S., PAULI, G. F., NAHRSTEDT, A., LEEN, R. Cyanogenic allosides 

and glucosides from Passiflora edulis and Carica papaya. Phytochemistry. 60: 873-882. 

2002. 

168. SENA, L. M., ZUCOLOTTO, S. M., REGINATTO, F. H.,SCHENKEL, E. P., DE 

LIMA, T. C. Neuropharmacological activity of the pericarp of Passiflora edulis 

flavicarpa Degener: putative involvement of C-glycosylflavonoids. Experimental 

Biology Medicine.234: 967-975. 2009. 

169. SHELINE Y. I., BARCH, D. M., DONNELLY, J. M., OLLINGER, J. M., SNYDER, 

A. Z., MINTUN, M. A. Increased amygdala response to masked emotional faces in 

depressed subjects resolves with antidepressant treatment: an fMRI study. Biological 

Psychiatry. 50(9): 651-8. 2001. 

170. SHELINE, Y. 3D MRI studies of neuroanatomic changes in unipolar major depression: 

The role of stress amd medical comorbidity.Biological Psychiatry. 48: 791-800. 2000. 

171. SIMÓN, V. M., PARRA, A., MIÑARRO, J., ARENAS, M. C., VINADER-CAEROLS, 

C., AGUILAR, M. A. Predicting how equipotent doses of chlorpromazine, haloperidol, 

sulpiride, raclopride and clozapine reduce locomotor activity in mice. European 

Neuropsychopharmacology. 10(3):159-64. 2000. 

172. SOUMYANATH, A. (Ed.). Traditional medicines for modern times: antidiabetic plants. 

CRC Press. 2005. 

173. SPENCER, K. C., SEIGLER, D. S. Cyanogenesis of Passiflora edulis.Journal 

Agricultural and Food Chemistry. 31: 794-796. 1983. 

174. STARCEVIC, V., SAMMUT, P., BERLE, D., HANNAN, A., MILICEVIC, D., 

MOSES, K., ESLICK, G. D. Can levels of a general anxiety-prone cognitive style 

distinguish between various anxiety disorders?. Comprehensive psychiatric. 53(5): 427-

433. 2012.  

175. STEPHENS D. N., MELDRUM B. S., WEIDMANN R., SCHNEIDER C., 

GRUTZNER M. Does the excitatory amino-acid receptor antagonist 2-APH exhibit 

anxiolytic activity? Psychopharmacology 90:166—169. 1986. 



100 
 

 

176. SUNITHA, M., DEVAKI, K. Antioxidant activity of Passiflora edulis Sims 

leaves. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 71, 3: 310. 2009. 

177. VALE, N. D. E LEITE, J. R. Efeitos psicofarmacologicos de preparacoes de Passiflora 

edulis (maracuja). Ciênc. cult.(Säo Paulo). 35(1): 11-24. 1983. 

178. VARGAS, A.J., GEREMIAS, D.S., PROVENSI, G., FORNARI, P.E., REGINATTO, 

F.H., GOSMANN, G., SCHENKEL, E.P., FRODE, T.S. Passiflora alata and Passiflora 

edulis spray-dried aqueous extracts inhibit inflammation in mouse model of pleurisy, 

Fitoterapia. 78: 112–119. 2007. 

179. VOGEL, H. G., VOGEL, W. H. Psychotropic and neurotropic activity. In: Drug 

Discovery and Evaluation - Pharmacological Assays. Springer-Verlag: Berlin 

Heidelberg. 267-269. 1997. 

180. WAMBEBE, C. Influence of some agents that affect 5-hydroxytryptamine metabolism 

and receptors on nitrazepam-induced sleep in mice. British Journal of 

Pharmacology. 84(1): 185. 1985. 

181. WANG, C., XU, F., SHANG, J., XIAO, H., FAN, W., DONG, F., HU, J., ZHOU, J. 

Cycloartane triterpenoid saponins from water soluble of Passiflora edulis Sims and their 

antidepressant-like effects. Journal of Ethnopharmacology. 148: 812-817. 2013.  

182. WATSON, R. R., ZIBADI, S, HOUSHANG RAFATPANAH, H., JABBARI, F., 

GHASEMI, R., GHAFARI, J., AFRASIABI, H., YEAP FOO, L., FARIDHOSSEINI, R., 

Oral administration of the purple passion fruit peel extract reduces wheeze and cough and 

improves shortness of breath in adults with asthma. Nutrition Research. 28: 166–171. 

2008.  

183. WIDERLOV, E., LEWANDER, T. Inhibition of the in vivo biosynthesis and changes 

of catecholamine levels in rat brain after a-methyl-p-tyrosine; time-and dose-response 

relationships. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 304: 111-123. 1978.  

184. WOLFMAN, C., ABÓ, V., CALVO, D., MEDINA, J., DAJAS, F., SILVEIRA, R. 

Recovery of central noradrenergic neurons one year after the administration of the 

neurotoxin DSP4. Neurochemistry International. 25:395–40.1994. 

185. WONG, M. L., LICINIO, J. Research and treatment approaches to depression. Nature 

Review Neuroscience. 2, 5: 343-51. 2001. 

186. World Health Organization  WHO. Anxiety: Global health indicators. 2013 



101 
 

 

187. World Health Organization WHO Depression: A Global Public Health Concern. 2012. 

188. YAMADA, J., SUGIMOTO, Y., YAMADA, S. Involvement of dopamine receptors in 

the anti-immobility effects of dopamine re-uptake inhibitors in the forced swimming test. 

Europen Journal Pharmacology. 504, 3: 207-11. 2004. 

189. YOSHIKAWA, K.; KATSUTA, S.; MIZUMORI, J.; ARIHARA, S. Four cycloartane 

triterpenoids and six related saponins from Passiflora edulis. Journal of Natural Products. 

63: 1229-1234. 2000a. 

190. YOSHIKAWA, K.; KATSUTA, S.; MIZUMORI, J.; ARIHARA, S. New cycloartane 

triterpenoids from Passiflora edulis. Journal of Natural Products. 63, p. 13771380. 2000b. 

191. ZHANG, Z. Therapeutic effects of herbal extracts and constituents in animal models of 

psychiatric disorders. Life Sciences.  75:16591699. 2004. 

192. ZIBADI, S, FARID, R., MORIGUCHI, S., LU, Y., FOO, L., TEHRANI, P., ULREICH, 

J., WATSON, R. Oral administration of purple passion fruit peel extract attenuates blood 

pressure in female spontaneously hypertensive rats and humans, Nutrition Research, 27, 

7: 408–416. 2007. 

193. ZUANAZZI, J.A.S. Flavonóides. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia: da planta 

ao medicamento. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS/Ed. da UFSC. 2000. 

194. ZUCOLOTTO, S. M., PALERMO, J. A., SCHENKEL, E. P., Estudo fitoquímico das 

raízes de Passiflora edulis forma flavicarpa Degener, Acta farmacéutica bonaerense- vol. 

25 n° 1 – ano. 2006. 

195. ZUCOLOTTO, SM, FAGUNDES, C, REGINATTO, FH, RAMOS, FA, 

CASTELLANOS, L, DUQUE, C, SCHENKEL, EP. Analysis of C-glycosyl Flavonoids 

from South American Passiflora Species by HPLC-DAD and HPLC-MS. Phytochemical 

Analysis. 3: 112-116. 2011. 

196. ZUCOLOTTO, SM, GOULART, S, MONTANHER, AB, REGINATTO, FH, 

SCHENKEL, EP, FRÖDE, TS. Bioassay-guided isolation of anti-inflammatory C-

glucosyl flavones from Passiflora edulis. Planta Medica. 75: 1221-1226. 2009. 



102 
 

 

APÊNDICE 

 

Trabalhos apresentados em congressos científicos  

 

Ayres, A.S.F.S.J., Dore,C.M.P.G., Leite, E.L., Silva, L.M.R., Zucolotto, S.M., Gavioli, 

E.C. Atividade antioxidante do extrato aquoso das folhas de passiflora edulis  var. 

flavicarpa Degener e passiflora edulis Simsvar. edulis: uma alternativa no combate ao 

envelhecimento In: III Congresso Internacional de Envelhecimento Humano – CiEh, 

2013, Campina Grande.  

Ayres, A.S.F.S.J., Lima, L.A., Soares, T.C., Ayres, D.D.J., Rachetti, V.P.S., Zucolotto, 

S.M., Gavioli, E.C. Central effects of aqueous extract of yellow and purple passion fruit 

leaves in mice In: 46º Brazilian Congress of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics - SBFTE, 2014, Fortaleza.  

Ayres, A.S.F.S.J., Ayres, D.D.J., Rachetti, V.P.S., Zucolotto, S.M., Gavioli, E.C.  

Passiflora edulisSimsvar. edulis evokes antidepressant-like activity in mice: study of the 

putative mechanisms of actionIn: 9th World Congress International Brain Research 

Organization, 2015, Rio de Janeiro. 

 

Publicações em revistas científicas 

 

Ayres, A.S.F.S.J., Araújo, L.L.S. de, Soares, T.C., Costa, G.M., Reginatto, F.H., Ramos, 

F.A., Castellanos, L., Schenkel, E.P., Soares, V.P.R, Zucolotto, S.M., Gavioli, E.C. 

Comparative central effects of the aqueous leaf extract of two populations of Passiflora 

edulis. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.15, p.499-505, 2015. 

 

 

 



103 
 

 

ANEXO A 

 



104 
 

 

ANEXO B 

 

 

 

 


