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O ácido siríngico (AS) é um dos principais compostos fenólicos de ocorrência natural em plantas 

e frutas comestíveis, e recentemente foi comprovada sua ação antioxidante e neuroprotetora 

frente ao MPTP em um modelo de Parkinson. Diversos estudos apontam para o aumento do 

estresse oxidativo juntamente com a neurodegeneração como eventos relacionados à depressão. 

O objetivo deste estudo foi avaliar as atividades tipo-antidepressiva e potencial de neuroproteção 

do AS em camundongos. Foram utilizados camundongos Swiss machos (CEUA 007/2015 - n=8 

por grupo), submetidos a um tratamento por via oral na forma aguda com o AS (0,1, 1, 10 e 100 

mg/kg) e fluoxetina (Flu – 10 e 20 mg/kg). E na forma subcrônica, com um tratamento por via 

oral durante 7 dias, uma vez ao dia, com AS na dose de 1 mg/kg e Flu 10 mg/kg. Após 60 min do 

tratamento agudo os animais foram submetidos aos testes de campo aberto (TCA), de suspenção 

pela cauda (TSC) e nado forçado (TNF). Já no tratamento subcrônico após 24 h da última 

administração os animais foram submetidos aos testes TST e TCA. Na sequência, para avaliar o 

efeito do AS no cérebro, foram obtidas fatias hipocampais e corticais de animais tratados por 7 

dias, e após submetidas à excitotoxicidade do glutamato (10 ou 100 mM, respectivamente), 

medindo-se a viabilidade celular pelo método de MTT. Para analisar os dados obtidos, utilizou-

se ANOVA uma via e o teste de Tukey (p < 0,05). No tratamento agudo com o AS houve 

diminuição do tempo de imobilidade no TSC nas doses de 1 e 10 mg/kg (p > 0,001), assim como 

com Flu (10 mg/kg, p < 0,001), sem alteração da locomoção, demonstrando efeito tipo-

antidepressivo. No tratamento subcrônico, o AS demonstrou efeito tipo-antidepressivo na dose 

de 1 mg/kg (p > 0,01) assim como a dose de Flu 10 mg/kg (p < 0,001), novamente sem alteração 

na locomoção dos animais (p > 0,05). Na avaliação das fatias corticais e hipocampais, pode-se 

observar o efeito neuroprotetor do AS na dose de 10 mg/kg (p < 0,001), bem como na dose de 

Flu 10 mg/kg (p < 0,001). Em vista disso, sugere-se que o AS exerce efeito tipo-antidepressivo e 

um possível efeito neuroprotetor se configurando como uma potencial alternativa de pesquisa 

aos fármacos convencionais utilizados para o tratamento da depressão.  
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