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A depressão é uma das principais doenças do SNC, os principais sintomas são humor deprimido, 

anedonia e retardo psicomotor. A espécie Rapanea ferruginea Mez., Primulaceae, é conhecida 

popularmente como “capororoca”. Estudos indicam que a planta exibe diversas propriedades 

farmacológicas as quais podem ser atribuídas ao ácido mirsinóico A (AMA) e B (AMB). 

Resultados anteriores demostraram efeitos da planta sobre o SNC, levando-nos a explorar 

possíveis efeitos psicotrópicos. Sendo assim, presente estudo tem como objetivo investigar a 

atividade tipo-antidepressiva do extrato hidroalcóolico das cascas de R. ferruginea (EC) e se esta 

atividade está relacionada pela ação através dos sistemas serotonérgico, noradrenérgico e 

serotonérgico, além de verificar a atividade dos compostos majoritários AMA e AMB através de 

testes preditivos para pesquisa de antidepressivos. Para tanto, camundongos Swiss fêmeas (25-30 

g, 3 meses) tratados com EC (50, 100, 150 e 300 mg/kg, p.o) foram submetidos aos testes de 

suspensão pela cauda (TSC), teste do nado forçado (TNF) e campo aberto (TCA). O mecanismo 

de ação foi investigado avaliando-se os influencia dos sistemas serotonérgico, noradrenérgico e 

dopaminérgico em animais submetidos ao TSC. Para determinação da atividade tipo-

antidepressiva dos compostos, camundongos receberam tratamento com AMA (5, 10 e 30 

mg/kg, p.o.) e AMB (3, 15, 30 e 60 mg/kg, p.o.) e foram submetidos ao TSC seguido do TCA. 

EC produziu efeito tipo-antidepressivo dose-dependente no TSC, apresentando melhor resultado 

na dose de 300 mg/kg. O efeito tipo-antidepressivo do ECRF (300mg/kg) foi revertido pelos pré-

tratamentos com reserpina (2 mg/kg, i.p.), PCPA (100 mg/kg, i.p), NAN-190 (0,5 mg/kg, i.p.), 

quetanserina (5 mg/kg, i.p.), ondasentrona (0,5 mg/kg, i.p.), com prazosin (1 mg/kg, i.p.), 

ioimbina (1 mg/kg, i.p.), haloperidol (0,2 mg/kg, i.p.), SCH23390 (0,05 mg/kg, i.p.) e pimozide 

(0,2 mg/kg, i.p.), sem causar qualquer alteração na atividade locomotora dos animais no TCA. 

Quanto aos compostos isolados, AMA promoveu diminuição no tempo de imobilidade dos 

animais em todas as doses testadas, destacando 5 mg/kg como a dose de menor concentração 

efetiva. AMB também promoveu diminuição no tempo de imobilidade dos animais em todas as 

doses testadas, sendo 3 mg/kg a dose de menor concentração efetiva. Os resultados em conjunto 

permitem concluir que o EC exerce ação tipo-antidepressiva pela modulação dos sistemas 

serotonérgico, noradrenérgico e dopaminérgico, e que os compostos majoritários AMA e AMB 

provavelmente são responsáveis por essa atividade.  
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