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A neuroproteção é uma forma de prevenção dos mecanismos que conduzem à morte neuronal e 

influencia o prognóstico funcional do indivíduo em longo prazo. Diversas evidências sugerem 

que fitocompostos como metilxantinas e polifenois podem prevenir a neurodegeneração e 

melhorar a função cognitiva. Os mecanismos moleculares por trás desses efeitos dependem da 

ação isolada ou em combinação deste fitocompostos em sistemas de receptores e vias de 

sinalização associadas à neuroproteção.1 No Planalto Norte Catarinense (PNC), a erva mate (Ilex 

paraguariensis A.St.-Hil., Aquifoliaceae) tem sido utilizada na forma de chimarrão ou chá 

devido seu efeito psicoestimulante e o consumo de cafeína, tem sido inversamente 

correlacionado com sintomas de depressão.2 O abacateiro do mato (Persea major (Meisn.) 

L.E.Kopp, Laureaceae) tem seu uso popular atribuído a efeitos anti-inflamatórios e cicatrizantes. 

O objetivo deste estudo é apresentar evidências farmacológicas que dão suporte para o efeito 

neuroprotetor destas duas espécies nativas do PNC utilizando modelos in vivo e in vitro. 

Utilizando-se o teste de suspensão pela cauda (TSC) foi demonstrado o efeito tipo-antidepressivo 

do extrato hidroalcoólico de erva mate (0,1–1 mg/kg v.o.). Este efeito depende da modulação de 

receptores de glutamato do subtipo NMDA e da via de sinalização L-arginina/óxido nítrico. O 

extrato de erva-mate também apresentou efeito neuroprotetor em um modelo experimental de 

excitotoxicidade induzida pelo glutamato em fatias de hipocampo e córtex frontal. A análise 

fitoquímica por cromatografia líquida de alta eficiência demonstrou a presença de metilxantinas, 

dentre elas a cafeína, que isoladamente, na mesma dose presente no extrato, foi capaz de induzir 

efeito tipo-antidepressivo, sugerindo assim que o efeito do extrato de erva-mate ocorre em parte 

devido ao efeito da cafeína e a possível modulação de receptores de adenosina.3 O extrato 

metanólico de Persea major apresentou efeito neuroprotetor (0,5 mg/ml) frente a um modelo de 

isquemia in vitro induzido pela provação de glicose e oxigênio via modulação de receptores A1 e 

A2A de adenosina.4 Este extrato também apresentou efeito tipo-antidepressivo (0,01-10 mg/kg, 

v.o) do TSC e neuroprotetor (1 mg/ml) frente à excitotoxicidade glutamatérgica em fatias de 

hipocampo. A análise fitoquímica preliminar deste extrato por cromatografia em camada delgada 

evidenciou a presença de polifenóis. Em conjunto, estes dados suportam a ideia de que 

fitocompostos presentes nestas duas espécies nativas do PNC podem ser consideradas 

importantes estratégias terapêuticas no combate à neurodegeneração o que contribui para a 

identidade territorial e desenvolvimento regional do PNC.  

 

Palavras-chave: neuroproteção, polifenois, metilxantinas 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olescowicz%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367


 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Referências  
1Bagli, E., Goussia, A., Moschos, M.M., Agnantis, N., Kitsos, G., 2016. Natural compounds and 

neuroprotection: mechanisms of action and novel delivery systems. In vivo 30, 535-547. 
2Molz, S., Ludka, F.K., 2016. Erva-mate e neuroproteção: inovação e desenvolvimento territorial no planalto 

norte catarinense com base em estudos pré-clínicos. Desenvolvimento Regional em Debate 6, 189-206. 
3Ludka, F.K., Tandler, L.F., Kuminek, G., Olescowicz, G., Jacobsen, J., Molz, S., 2016, Ilex paraguariensis 

hydroalcoholic extract exerts antidepressant-like and neuroprotective effects: involvement of the 

NMDA receptor and the L-arginine-NO pathway. Behav. Pharmacol. 27, 384-92. 
4Fedalto, M., Ludka, F.K., Tasca, C.I., Molz, S., 2009, Neuroprotection of Persea major extract against 

oxygen and glucose deprivation in hippocampal slices involves increased glutamate uptake and 

modulation of A1 and A2A adenosine receptors. Rev. Bras. Farmacogn. 23, 789-95. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ludka%20FK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tandler%20Lde%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuminek%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olescowicz%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Molz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26703367
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26703367

	Efeitos neuroprotetores de extratos obtidos a partir de plantas nativas do Planalto Norte Catarinense

