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“A imaginação é mais importante do que o conhecimento” Albert Einstein. 

 

“Não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim 

uma máquina utilizável (...) e não uma personalidade. É necessário que 

adquira um sentimento, senso prático daquilo que vale a pena ser 

empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto.” Albert 

Einstein. 

 

 

“Não existe triunfo sem perda, nao há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem 

sacrifício.” Senhor dos anéis, o retorno do rei. 

 

 

“Se apenas houvesse uma única verdade, não poderiam pintar-se cem telas sobre o mesmo 

tema.” Pablo Picasso. 

 

“Em cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é 

indispensável ser medíocre.” Oscar Wilde.  

 

 

“Não é na ciência que está a felicidade, mas na aquisição da ciência.” 

Edgar Allan Poe. 

 

 

“O cientista bem-sucedido e o fanático delirante distinguem-se pela qualidade de suas 

inspirações.” Richard Dawkins. 

 

 

                   “As pessoas inventam estatísticas para provar qualquer coisa. 40% das        

                   pessoas sabem disso!” Homer Simpson.  
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Resumo 

 Os distúrbios de ansiedade são o tipo de transtorno psiquiátrico mais comum entre a 

população mundial. Um dos fármacos mais utilizados atualmente para tratá-los são os 

benzodiazepínicos, mas estes apresentam algumas reações adversas, entre elas sedação, 

sonolência, déficit cognitivo, relaxamento muscular, além de causarem dependência. A 

busca por tratamentos alternativos para a ansiedade foi o objetivo do presente trabalho. 

Foram avaliadas cinco espécies de Passiflora, gênero muito bem adaptado ao Brasil.: P. 

bahiensis, P. coccinea, P. quadrangularis, P. sidaefolia e P. vitifolia. Foi realizada um 

screening farmacológica, teste de toxicidade, além da avaliação do efeito ansiolítico dos 

extratos, em camundongos e ratos. Os resultados mostraram que três das cinco espécies (P. 

coccinea, P. quadrangularis e P. sidaefolia) reduziram a atividade motora dos animais, 

uma interferiu na latência de sono (P. coccinea), e nenhuma alterou a coordenação motora. 

Três espécies (P. coccinea, P. quadrangularis e P. vitifolia) apresentaram alta toxicidade 

por via intraperitoneal. Nenhuma apresentou efeito tipo ansiolítico no Labirinto em Cruz 

Elevado, mas uma delas, P. sidaefolia, aumentou o número de mergulhos no teste da Placa 

Perfurada. Este dado, conjuntamente com a análise fitoquímica, a qual revelou oito 

diferentes flavonas C-glicosiladas, conferem a esta espécie um possível potencial 

ansiolítico.  

 

Palavras chave: ansiedade, screening farmacológico, Passiflora bahiensis, 

Passiflora coccinea, Passiflora quadrangularis, Passiflora sidaefolia, Passiflora vitifolia, 

plantas medicinais, benzodiazepínicos, labirinto em cruz elevado, placa perfurada. 
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Abstract 

Anxiety disorders are among the most common psychiatric diseases. The first choice 

medicines for such disorders are benzodiazepines. Yet, they may induce side effects, such 

as sedation, sleepiness, cognition impairment, muscular relaxation, besides having 

dependence potencial. The aim of this study was to investigate alternative treatments for 

such disorders. Five species of the genus Passiflora, well adapted in Brazil, were evaluated: 

P. bahiensis, P. coccinea, P. quadrangularis, P. sidaefolia and P. vitifolia. The tests 

performed, in rodents, included a pharmacological screening, toxicity test and evaluation of 

the anxiolytic-like effect. The results have shown that three of the species (P. coccinea, P. 

quadrangularis and P. sidaefolia) decreased the locomotor activity; one (P. coccinea) 

reduced the latency for sleep; and none interfered on the motor coordination. Also, three 

species (P. coccinea, P. quadrangularis and P. vitifolia) showed high level of toxicity when 

injected via i.p. None exhibited anxiolytic-like effect on the Elevated Plus Maze, but one 

(P. sidaefolia) increased the number of head dips on the Holeboard test. These data, along 

with the phytochemical analysis, which revealed eight different C-glycosylated flavones, 

confer to this specie a possible anxiolytic potencial. 

 

Keywords: Anxiety, Passiflora, medicinal plants, Elevated Plus Maze, Holeboard, 

pharmacological screening. 
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1. Introdução  

O uso de plantas com a finalidade medicinal existe milenarmente. Entre elas, várias 

são indicadas para tratar os transtornos de ansiedade, como a melissa (Melissa officinalis 

L.), a camomila (Matricaria recutita L.), a valeriana (Valeriana officinalis L.) e o maracujá 

(Passiflora spp). Quanto ao maracujá, trata-se de diversas espécies pertencentes à família 

Passifloraceae, dentro do gênero Passiflora. Este gênero é muito diversificado e consta com 

o maior número de espécies da família, sendo que cerca de 90% delas são nativas das 

Américas (Leitão Filho & Aranha, 1974; Lopes, 1991). Estima-se que existam mais de 200 

espécies de maracujá nativas do Brasil (Ferreira, 1994). 

Existem muitas espécies vegetais, usadas popularmente, que já se tornaram 

medicamentos, hoje comercializados não só no Brasil, mas no mundo. Um caso bem 

sucedido é o Acheflan (feito a partir da erva baleeira, Cordia verbenacea DC., indicado 

como anti inflamatório). Entre os indicados para tratar ansiedade, temos diversos produtos, 

como o Valeriene® (a partir de Valeriana – Valeriana officinalis L.), Serenus® (com três 

espécies: Passiflora alata Curtis, Crataegus oxyacantha L. e Salix alba L.), Passiflorine® 

(Passiflora incarnata L., Crataegus oxyacantha L. e Salix alba L.), Passiene® (Passiflora 

incarnata L.), entre diversos outros.  

A ansiedade consiste de um conjunto de características fisiológicas e mentais naturais 

do ser humano. Trata-se de uma preparação do organismo para reagir frente a um estímulo 

ainda desconhecido, sendo benéfica para o desempenho do indivíduo. Entretanto, a partir 

de um certo patamar, onde a apreensão é tanta que há prejuízo no desempenho, a ansiedade 

passa a ser considerada patológica, caracterizando os diversos transtornos de ansiedade, os 

quais requerem tratamentos farmacológicos e terapêuticos. Tais transtornos formam o tipo 

de acometimento mais comum na população mundial (Lépine, 2002). Existem várias 
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formas de tratar os transtornos de ansiedade. Uma delas envolve a utilização de inbidores 

seletivos de recaptação de serotonina e de outras monoaminas. Outras intervenções 

farmacológicas muito utilizadas envolvem o tratamento com buspirona ou 

benzodiazepínicos (Carter & McCormack, 2009).  

Os benzodiazepínicos (BZD) são uma das classes de fármacos mais usada e indicada 

para tratar os distúrbios ansiosos (Arcangeli et al., 2005). Entretanto, estes apresentam 

limitação de uso, devido aos efeitos colaterais que provocam (Weintraub et al., 1991) além 

de o risco de induzirem dependência e tolerância, somados ao uso desenfreado pela 

população. Ainda, o uso prolongado, por mais de 6 semanas, pode ocasionar o 

aparecimento de síndrome de abstinência após a interrupção do tratamento (WHO, 1983). 

Em outra pesquisa, realizada nas cem maiores cidades do Brasil, os BZDs foram apontados 

como o quarto maior grupo de substâncias utilizado pela população de 12 a 65 anos, 

ficando atrás apenas da maconha, dos inalantes e dos anorexígenos (Galduróz et al., 2005). 

Desta forma, há um crescente incentivo para a procura de substâncias que apresentem o 

efeito ansiolítico, mas com menor número de efeitos colaterais, e pesquisas realizadas em 

diversos países vêm demonstrando que as plantas medicinais possuem propriedades 

benéficas, inclusive para tratar doenças mentais ou alterações psíquicas (Carlini, 2003; 

Epstein, 2010).  

Assim, com a finalidade de estudar tratamentos alternativos para os transtornos de 

ansiedade, foram selecionadas cinco espécies do gênero Passiflora com poucos ou nenhum 

estudo farmacológico até o momento: P. bahiensis Klotzsch, P. coccinea Aubl., P. 

quadrangularis L., P. sidaefolia M. Roem. e P. vitifolia Kunth. Após uma extensiva 

revisão da literatura nos principais bancos de dados (Pubmed, Web of Knowledge, 

Medline), poucos estudos farmacológicos ou fitoquímicos foram encontrados para a P 
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qudrangularis (Antognoni et al., 2007;  Castro et al., 2007; Osorio et al., 2000) e nenhum 

para as outras espécies. 

A escolha destas espécies partiu da indicação popular de uma delas, a P. 

quadrangularis. Suas folhas são usadas na medicina tradicional como calmante, além de 

diversos outros usos, como para combater convulsão infantil, tosses de origem nervosa, dor 

de cabeça, insônias e, ainda, o alcoolismo crônico e o delirium tremens (Balbachas, 1957). 

Trata-se de uma espécie relativamente pouco conhecida, com pequeno número de trabalhos 

farmacológicos publicados (Castro et al., 2007). Segundo estes autores, os resultados 

encontrados indicam uma ação tipo ansiolítica do extrato hidroalcoólico desta planta em 

alguns modelos animais. As demais espécies – P. bahiensis, P. coccinea, P. sidaefolia e P. 

vitifolia – foram selecionadas por pertencerem também ao gênero Passiflora, e serem muito 

pouco estudadas. Assim, partiu-se do pressuposto de que outras espécies de maracujá 

poderiam também apresentar propriedades medicinais (Martin & Nakasone, 1970; Sacco, 

1980; Sousa & Meletti, 1997), principalmente para tratar os sintomas ansiosos (Sarris, 

2007).  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo tanto 

fitoquímico como farmacológico das cinco espécies selecionadas, bem como avaliar o 

possível efeito tipo ansiolítico de cada uma delas. 
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2. Revisão da Literatura 

Os distúrbios psiquiátricos, ou transtornos mentais, frequentemente estão ligados a 

um elevado nível de incapacidade, além de se relacionar a um ínfimo grau de satisfação e 

qualidade de vida do paciente (DSM IV, 1994). Um décimo da população adulta mundial, 

cerca de 450 milhões, sofre de algum tipo de transtorno mental. Este tipo de acometimento 

é responsável por mais de 12% das doenças mundiais, e estima-se que atinja o indice de 

15% até 2020 (Thornicroft & Maingay, 2002). Pesquisas atuais apontam que devam existir 

cerca de 30 milhões de brasileiros com algum tipo de distúrbio psiquiátrico (Gonçalves et 

al., 2009). Tais distúrbios são universais, atingem tanto homens quanto mulheres de todas 

as classes etárias, econômicas e culturais, e impõem limitações e dependências duradouras, 

tanto para os portadores quanto para seus familiares (Prince et al., 2007). Na cidade de São 

Paulo, estudos apontam que cerca de 45% da população apresenta ou apresentará algum 

distúrbio mental ao longo da vida, sendo que destes, cerca de 17% serão distúrbios de 

ansiedade (Andrade et al, 1998).  

Os distúrbios de ansiedade formam, assim, o tipo de acometimento psiquiátrico mais 

comum na população não só de grandes centros como São Paulo, mas no mundo todo 

(Lépine, 2002). A busca por compostos que atuem sobre os sintomas da ansiedade data de 

muito tempo. A primeira substância descoberta foi o brometo, em meados do séc. XIX. O 

hidrato de cloral, paraldeído e uretana começaram a ser utilizados antes da introdução do 

barbital em 1903 e do pentobarbital em 1912; estes dois dominaram o cenário dos fármacos 

hipnótico/sedativo de forma expressiva até a primeira metade do século XX (Hardman & 

Limbird, 1996). 

 No início da década de 50, descobriu-se o meprobamato, que apresentou efeito 

hipnótico/sedativo e ansiolítico em testes com animais de laboratório. Posteriormente, foi 
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sintetizado um composto, o clordiazepóxido, introduzido na clínica em 1961. Era o 

primeiro benzodiazepínico (BZD) a ser utilizado. A partir disso, mais de 3000 foram 

sintetizados e testados, e atualmente mais de 35 estão disponíveis para uso clínico 

(Hardman & Limbrid, 1996). No Brasil, há 9 substâncias benzodiazepínicas 

comercializadas sob a forma de 65 medicamentos para tratamento da ansiedade (DEF 

2008/09).  

 Atualmente, os benzodiazepínicos (BZD) representam uma das maiores classes de 

compostos usados para tratar a ansiedade, além de serem os mais prescritos (Arcangeli et 

al., 2005). Entretanto, tais fármacos ainda apresentam alguma limitação de uso pelos 

efeitos colaterais que provocam, como amnésia anterógrada, tolerância e prejuízo das 

funções psicomotoras (Weintraub et al., 1991), e pelo risco de induzirem dependência, 

além do problema do uso desenfreado pela população. Ainda, o uso prolongado, que 

ultrapasse o período de 4 a 6 semanas, pode levar ao desenvolvimento de abstinência 

(WHO, 1983). Um levantamento realizado no ano de 2001 pelo Cebrid – Centro Brasileiro 

de Informações sobre Drogas psicotrópicas – nas 107 maiores cidades brasileiras, apontou 

os BZDs como o quarto maior grupo de substâncias psicotrópicas utilizado pela população 

de 12 a 65 anos, ficando atrás apenas da maconha, dos inalantes e dos anorexígenos 

(Galduróz et al., 2005).  

 Ainda sobre a questão dos efeitos colaterais indesejados que comumente aparecem 

com a administração dos BZDs, os mais conhecidos são amnésia anterógrada, tolerância, 

dependência, síndrome de abstinência e prejuízo das funções psicomotoras. Assim, o 

custo/benefício do uso destes medicamentos pode ser, por vezes, questionado (Weintraubt 

et al., 1991). Desta forma, há um crescente incentivo para a busca de substâncias que 

apresentem o mesmo efeito, mas poucos de efeitos colaterais (Carlini, 2003). Assim, 
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observa-se nos últimos anos um crescente interesse na pesquisa de plantas medicinais que 

possam substituir com vantagens o uso de medicamentos sintéticos. Além de terem um 

custo normalmente menor em comparação aos fármacos ‘tradicionais’, apresentam em 

geral baixa toxicidade, reduzindo, então, o risco de aparecimento de reações adversas. 

Desde a antiguidade, diversas matérias primas vegetais eram usadas para acalmar, 

induzir o sono ou diminuir a ansiedade, como a camomila - Matricaria recutita L. 

(Avallone et al., 2000), o maracujá azedo - Passiflora incarnata L. (Dhawan et al., 2001), a 

valeriana - Valeriana officinalis L. (Marder et al., 2003), a melissa - Melissa officinalis L. 

(Coleta et al., 2001) e a papoula - Papaver somniferum L. (Carod-Artal, 2003).  

 Pesquisas realizadas em diversos países vêm demonstrando que as plantas 

medicinais possuem propriedades benéficas, inclusive para tratar doenças mentais ou 

alterações psíquicas (Carlini, 2003). A kava-kava (Piper methysticum) é um exemplo de 

planta cujos resultados positivos em testes pré-clínicos e clínicos levaram à introdução de 

um fitoterápico de grande sucesso comercial. Entretanto, alguns efeitos colaterais e a 

descoberta de interação com outros medicamentos fizeram com que seu uso passasse por 

um controle mais rigoroso (Pittler et al., 2000). 

Entre as diversas plantas que atuam no Sistema Nervoso Central (SNC), encontra-se 

o maracujá (Passiflora spp), pertencente à família Passifloraceae. Esta família vegetal é 

formada por mais de 600 espécies, de origem tropical ou subtropical (Vanderplank, 1991). 

O gênero Passiflora, entretanto, é o mais diversificado, com o maior número de espécies, e 

com cerca de 90% delas sendo nativas das Américas (Leitão Filho & Aranha, 1974; Lopes, 

1991). Estima-se que existam mais de 200 espécies de maracujá nativas do Brasil (Ferreira, 

1994).  
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Visto isso, para o presente estudo, foram selecionadas cinco espécies pertencentes 

ao gênero Passiflora, para que fosse realizada uma triagem farmacológica geral e uma 

investigação do possível efeito tipo ansiolítico das espécies.  

 

 

3. Objetivos 

Com base no que foi apresentado até o momento, foram selecionadas cinco espécies 

pertencentes ao gênero Passiflora, para investigar sua ação sobre o SNC, incluindo uma 

avaliação de possível efeito tipo ansiolítico, assim como verificar a composição fitoquímica 

de cada uma delas. 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Material Botânico  

As cinco espécies – P. bahiensis, P. coccinea, P. quadrangularis, P. sidaefolia e P. 

vitifolia – foram fornecidas pelo Instituto Plantarum, localizado em Nova Odessa – SP, 

através de identificação e coleta de campo especializada. As exsicatas das cinco espécies 

encontram-se depositadas no herbário do próprio Instituto, sob os números: P. bahiensis, H. 

Lorenzi 6031, (HPL) 6447, 2006; P. coccinea, H. Lorenzi 2869 (HPL) 6287, 2001; P. 

quadrangularis, A. Campos-Rocha 504, (HPL) 11832; P. sidaefolia, L.C. Bernacci & R. 

Tsuji 4463, (HPL) 11003, 2008; P. vitifolia, L.C. Bernacci, H. Lorenzi et al., 4149, (HPL) 

7434, 2006.  

O extrato de P. incarnata L., usado como controle vegetal nos experimentos 

ansiolíticos, foi fornecido pelo Grupo Centroflora, em forma de extrato seco padronizado, 

acompanhado do respectivo laudo de identificação botânica e composição esperada dos 

principais compostos ativos. 

    

4.2. Fármacos  

Hexabarbital (Sigma Chemical Co. St Louis, EUA) e Diazepam (Cristalia, Brasil e 

EMS Germed Farmacêutica, Brasil). 

 

4.3. Animais  

Foram utilizados camundongos machos, albinos, da linhagem Suíça, com 3 meses 

de idade e pesando entre 30-50g, provenientes do biotério do Departamento de 

Psicobiologia, do biotério central (CEDEME) e do biotério do INFAR, todos da UNIFESP, 
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e ratos machos, albinos, linhagem Wistar, obtidos do CEDEME. Os animais foram 

mantidos em salas com controle de temperatura (21 ± 2°C) e ciclo claro/escuro de 12 horas, 

com água e comida ad libitum. Ao término dos experimentos, os animais foram 

eutanasiados por deslocamento cervical. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP sob o número 

294/08. 

 

 4.4. Preparo dos extratos  

 Folhas das diferentes espécies foram secas e trituradas, e o pó obtido peneirado com 

uma tela de 30 Mesh. Cada 100 gramas de pó foram macerados em 1L de solução 

extratora, pela técnica de turbólise (Franco, 1990). Foi preparado um líquido extrator de 

característica polar (hidroalcoólico, com 50% etanol e 50% água). 

 Após duas horas de repouso  foi realizada a extração com um liquidificador semi-

industrial, sendo o procedimento interrompido a cada 10 minutos para resfriamento. Tal 

processo foi realizado três vezes, totalizando 30 minutos o tempo total de agitação.  

 Após a extração, a fase líquida foi filtrada em algodão e posteriormente em papel de 

filtro, em um funil de Büchner. O filtrado foi concentrado em um evaporador rotativo até 

10% do volume inicial. O extrato hidroalcoólico foi congelado a –40°C e liofilizado por 

cerca de 48 horas, para que fosse obtido um resíduo seco. Ao final do processo, os extratos 

foram armazenados em frascos âmbar dentro de um dessecador a vácuo em geladeira. 

  

4.5. Análise Fitoquímica 

 Foi realizado um screening fitoquímico com os extratos totais das cinco espécies de 

Passiflora incluidas no presente estudo. Para a elucidação dos compostos fenólicos, 
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utilizou-se a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com detector de arranjo de 

diodos e detector de massa (CLAE/DAD/MS/MS). Foi utilizado um aparelho SPD-

M10Avp (Shimadzu) equipado com um detector de arranjo de diodos (DAD), acoplado a 

um espectômetro de massas (Bruker Daltonics, Esquire 3000 Plus), via fonte de ionização 

eletrospray (ESI). O detector de arranjo de diodos foi programado para monitorar o 

espectro ultravioleta entre 200 e 400nm. Os cromatogramas foram monitorados em 360nm 

(flavonóides) e 270nm (compostos fenólicos). Foram injetados 31,2µl do extrato do 

liofilizado dissolvido em água Milli Q: metanol (80 : 20) (v/v). A separação dos compostos 

foi realizada em coluna Zorbax 4,6 x 250nm, 5µm); temperatura 28oC. As fases móveis 

utilizadas foram: solvente A: água Milli Q: ácido acético (99,9 : 0,1) e solvente B: metanol, 

com o seguinte gradiente: 0 min: 20% de B; 10 min: 30% de B; 20 min: 50% de B; 30 min: 

70% de B; 40 min: 90% de B e 50 min: 20% de B. A caracterização das substâncias foi 

realizada através dos tempos de retenção, espectros de ultravioleta e de massas (CLAE/MS 

nos modos positivos e negativos) e CLAEMS/MS (fragmentações obtidas  no modo 

negativo), como mostrado nas tabelas de 1 a 5 (em Resultados), os quais foram comparados 

com dados da literatura (Ferreres et al., 2007; Figueirinha et al., 2008; Liu et al., 2009). 

 

4.6. Testes farmacológicos gerais 

 - Screening Farmacológico Inicial 

Camundongos, divididos em grupos de 3 animais cada, receberam uma de três 

doses crescentes, de cada um dos extratos das 5 espécies escolhidas. As doses foram de 1, 

10 e 100mg/kg, por via intraperitonial (i.p.), e 10, 100 e 1000mg/kg, administradas por via 

oral (gavagem), além dos respectivos grupos controle, que receberam água por cada uma 

das vias. Os animais foram colocados em gaiolas de arame e observados periodicamente, 
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durante 24h, quanto à presença ou ausência de diversos sinais de acordo com protocolo 

rotineiramente empregado no Departamento de Psicobiologia (Carlini, 1972; Mattei et al., 

1998). 

 

 - Medida da coordenação motora (Rota-rod)   

Camundongos, divididos em 4 grupos de 10 animais cada, receberam por via oral 

uma das 3 doses de cada um dos extratos (100, 250 ou 750mg/kg) ou água (controle), e 

foram avaliados no teste de coordenação motora (“rota-rod”). O aparelho consiste em uma 

barra giratória de 3 cm de diâmetro por 60 cm de comprimento, dividida por discos em 

cinco compartimentos iguais, elevado 40 cm do balcão, girando a uma velocidade 

constante de 12 rpm. Os tempos de avaliação dos animais foram: 0 (basal), 30, 60 e 120 

minutos após a administração dos extratos, com um tempo máximo de permanência na 

barra giratória de 60 segundos (Carlini & Burgos, 1979; Tabach et al., 2009). 

 

 - Medida da atividade motora  

Camundongos, divididos em 4 grupos de 10 animais cada, receberam por via oral 

uma das três doses de cada extrato (100, 250 ou 750mg/kg) ou água (controle), e foram 

imediatamente colocados em caixas acrílicas individuais. Cada caixa possui 40 cm 

comprimento x 20 cm altura x 25 cm profundidade, com piso de grade de metal e tampa 

acrílica escura, sendo dotada de células fotoelétricas e dispositivo de contagem de 

movimentação. O número de interrupções dos feixes de luz foi registrado por uma hora 

(Carlini, 1972; Mendes et al., 2000). 
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 - Potencialização do tempo de sono induzido por hexabarbital  

Camundongos, divididos em 4 grupos de 10 animais cada, receberam por via oral 

uma das três doses de cada extrato (100, 250 ou 750mg/kg) ou água (controle). Após 60 

minutos, todos os animais receberam, via i.p., 80mg/kg de hexobarbital sódico, e foram 

colocados em decúbito dorsal assim que adormeceram. O tempo decorrido entre a perda de 

reflexo de endireitamento (latência) e a recuperação do mesmo (tempo total de sono) foi 

registrado. O critério usado para a recuperação deste reflexo foi o animal conseguir, por 3 

vezes consecutivas, sair da posição imposta de decúbito dorsal (Carlini et al, 1986; Mattei 

et al, 1998).  

 

 - Toxicidade Aguda 

 Camundongos, divididos em 4 grupos de 10 animais cada, receberam uma dose via 

oral (5g/kg) e uma via i.p. (2g/kg) de cada um dos extratos, ou água (ambas as vias), 

segundo protocolo de toxicidade aguda proposto por Hodgson (2000). Os animais foram 

observados por 14 dias quanto ao aparecimento de sinais de toxicidade ou óbitos .   

 

 4.7. Testes farmacológicos específicos 

- Labirinto em Cruz Elevado 

Este aparelho consiste em um labirinto de madeira, com quatro braços, em forma de 

cruz, medindo cada um dos braços 50 cm de comprimento por 10 cm de largura, e um 

quadrado central de 12 x 12 cm. Dois desses braços são abertos e os outros dois são 

fechados por paredes de 30 cm de altura, sendo que o labirinto fica a 50 cm do piso. 

Oito grupos de dez ratos receberam cada um dos extratos de Passiflora ou o controle 

vegetal – P. incarnata - (500mg/kg), água, ou diazepam (2mg/kg - i.p.), e após 30 minutos, 
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foram avaliados no Labirinto em Cruz Elevado (LCE). Um dia antes do experimento, os 

animais foram manipulados individualmente por cinco minutos (handling), e alojados na 

sala do LCE. Cinco minutos antes do teste, cada animal foi mantido ao lado do labirinto, 

para habituação. Então eles foram colocados no quadrante central do labirinto, e avaliados 

por cinco minutos. Foram medidos número de entradas nos braços abertos e fechados e 

tempo gasto em cada. O tempo gasto nos braços abertos e o número de entradas nos 

mesmos é um indicativo de ação tipo ansiolítica (Chacur et al., 1999; Castro et al., 2007). 

Também foram mensurados alguns parâmetros etológicos (freqüência e tempo): escaladas 

(rearing; frequência e tempo), autolimpeza (grooming; frequencia e tempo), mergulhos 

(head dips; frequência e tempo), e avaliação de risco (stretching; frequência e tempo). 

Tanto a manipulação quanto o experimento foram conduzidos sob luz vermelha, como 

descrito por Adamec et al. (2006). A análise dos resultados foi planejada sob um esquema 

“cego”, ou seja, de forma a evitar que o experimentador tivesse conhecimento prévio do 

tratamento a ser avaliado. 

 

- Placa Perfurada 

Este teste foi realizado com o auxílio de um aparato de madeira, de 40 x 40cm, 

revestido em fórmica, e elevado a 30cm da bancada. A tampa da ‘caixa de madeira’ possui 

quatro furos equidistantes, de 3cm de diâmetro cada. 

Oito grupos de dez camundongos receberam cada um dos extratos de Passiflora ou 

o controle vegetal – P. incarnata - (500mg/kg), água, ou diazepam (1mg/kg - i.p.), e após 

30 minutos, foram avaliados na Placa Perfurada, por cinco minutos. O número de 

mergulhos (“head dips”; ato de introduzir a cabeça em um dos buracos) e o tempo gasto 

nesta posição foram registrados por cinco minutos. Este comportamento é inversamente 
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proporcional ao nível de emocionalidade dos animais (Hilaviki et al., 1989; Castro et al., 

2007). A análise dos resultados foi planejada sob um esquema “cego”, ou seja, de forma a 

evitar que o experimentador  tivesse conhecimento prévio do tratamento a ser avaliado. 

 

5. Análise estatística 

Todos os resultados foram apresentados em média ± EPM e analisados com análise de 

variância (GLM), após verificação de normalidade e homogeneidade, e seguido, quando 

necessário, pelo teste de Duncan (post hoc), usando os programas Statistica® 7.0 e SPSS 

17. O nível de significancia adotado foi de 5% (p≤0,05). 
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6. Resultados 

6.1. Análise Fitoquímica 

A separação e análise das substâncias fenólicas foram realizadas em CLAE em fase 

reversa. De um modo geral, os constituintes mais polares possuem tempos de retenção 

menores; sendo assim, taninos e flavonóides diglicosilados possuem tempos de retenção 

menores do que os flavonóides monoglicosilados e flavonóides agliconas (Farag et al., 

2007). A detecção por arranjos de diodos e a análise usando espectometria de massas 

forneceu o fingerprint com os principais constituintes fenólicos. Os constituintes dos 

extratos foram caracterizados levando-se em consideração os máximos de absorção obtidos 

[λ máx (nm)] no espectro de ultravioleta, através da detecção por arraste de diodos entre 200 

e 400 nm. Flavonóides glicosilados e agliconas possuem um sistema conjugado de ligações 

duplas, as quais absorvem energia nos comprimentos de onda de 330 – 350nm (banda I) a 

254 – 272nm (banda II). Taninos absorvem radiação UV, nos comprimentos de onda mais 

baixos, entre 200 e 290nm. Ácidos fenólicos apresentam absorção de energia em 

comprimentos de onda maiores que os taninos. Os espectros típicos de absorção no UV/vis 

do ácido hidroxicinâmico e seus derivados possuem um pico entre 305 e 330nm (banda I) e 

um “ombro” entre 290 e 300nm (banda II) (Farag et al., 2007). 

Os dados dos espectros de ultravioleta indicaram a classe química dos constituintes, 

os quais foram corroborados pelos respectivos espectros de massas, e obtidos os íons 

pseudomoleculares protonados (M + H)+ e deprotonados (M – H)- para cada substância 

fenólica, além do seu respectivo padrão de fragmentação no modo negativo. As tabelas 1 a 

5 apresentam os dados de tempo de retenção, íons pseudomoleculares protonados (M + H)+ 

e deprotonados (M – H)- e principais fragmentos do íon pseudomolecular obtidos no modo 

negativo [MS/MS (m/z) (ESI-)]. A caracterização sugerida foi baseada em dados do 
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presente estudo e comparação com a literatura (Ferreres et al., 2007; Figueirinha et al., 

2008; Liu et al., 2009). 

A análise fitoquímica dos cinco diferentes extratos incluídos no presente trabalho 

indicou que todas as espécies apresentam composição diferente do maracujá azedo 

(controle vegetal, P. incarnata), cujos componentes mais abundantes são vitexina, vicenina 

e schaftosídeo, todos derivados da apigenina. O extrato de P. bahiensis apresentou flavonas 

O- e C-glicosilados e orientina como principais constituintes (Figura 1, Tabela 1), enquanto 

que o extrato de P. quadrangularis mostrou grande quantidade de saponinas derivadas do 

ácido ciclopassiflóico e também de flavonas O- e C-glicosiladas, derivadas da luteolina e 

apigenina (Figura 2, Tabela 2). Os extratos de P. coccinea (Figura 3, Tabela 3) e P. vitifolia 

(Figura 4, Tabela 4) apresentaram a maioria dos compostos em comum, sendo eles uma 

flavona O,C-glicosilada (vitexina-7-O-glucosídeo), vitexina, uma flavona ligada a 

glicosídeo cianogênico e taninos condensados derivados da catequina, substância com 

propriedades tóxicas já conhecidas. Por outro lado, a análise do extrato de P. sidaefolia 

destacou esta espécie, mostrando alguns compostos da classe das flavonas do tipo 6,8-di-C-

glicosilflavonas, tais como vicenina, e 8-C-glicosilflavonas, como orientina e vitexina, os 

quais também estão presentes na P. incarnata. Ainda, o extrato apresentou flavonas O,C-

glicosiladas derivadas da apigenina e 6-C-arabinosil-8-C-raminosil apigenina como 

principal constituinte, compostos ainda não descritos na literatura (Figura 5, Tabela 5).  
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Figura 1: Cromatograma do extrato total de Passiflora bahiensis em CLAE analítica, gradiente 20-90% B (v/v), fluxo 0,5ml/min e 
comprimento de onda de 270nm. Cada pico numerado representa uma substância (Tabela 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tabela 1: flavonas encontradas na P. bahiensis 

 
Número 

correspondente 
na Fig. 1 

Tempo de 
retenção 

 

(M – H)- 

(m/z) 
MS/MS (m/z) 

(ESI-) (%) 
Estrutura 
proposta / 

rendimento 
1 16.2 608.7 590.8 (M – 18.0) 

(10), 518.7 (M – 
90.0) (20); 488.8 
(M – 120.0) (100) 

6,8-di-C-glicosil 
luteolina (10%) 

2 17.4 609.0 446.8 (M – 162.0, 
100%), 326.7 (M – 
120.0, 20%)  

7-O-glicosil-8-C-
glicosil-luteolina 
(20%) 

3 19.7 592.8 472.7 (M – H – 
120.0, 50%), 430.8 
(M – H – 162.0, 
70%), 310.7 (100) 

Vitexina-7-O-
glicosídeo (15%) 

4 20.3 447.0 356.7 (M – 80.0, 
50%), 326.7 (M – 
120.0, 100%) 

Orientina (30%) 
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Figura 2: Cromatograma do extrato total de Passiflora quadrangularis em CLAE analítica, gradiente 20-90% B (v/v), fluxo 0,5ml/min e 

comprimento de onda de 270nm. Cada pico numerado representa uma substância (Tabela 2). 

 

 

 

 

     
   Tabela 2: flavonas e saponinas encontradas na P. quadranglaris 
 

Número 
correspondente 
na Fig. 1 

Tempo de 
retenção 

(M – H)- 

(m/z) 

 

MS/MS (m/z) 

(ESI-) (%) 

Estrutura proposta / 
rendimento 

1 20.3 578.9 459.0 (M – 
120.0) (50), 
429.0 (M – 
150.0 (132 + 18) 
(60), 357.0 (30) 
(286 + 71), 
327.0 (100) (286 
+ 41) 

2¨-O-arabinosil-6-C-
glicosil luteolina (10%) 

2 21.2 593.0 413.0 (M – 
180.0) (100), 
293.0 (M – 
120.0) (20) 

2¨-O-glicosil-6- C-
glicosil apigenina (30%) 
 
 

3 21.5 563.1 413.0 (M – 
150.0) (100), 
293.0 (M – 
120.0) (30) 

2¨-O- arabinosil-6-C-
glicosil apigenina (8%) 

4 36.3 989,4 943.4 (M – 
36.0) (100) 

Ciclipassiflosídeo 
(saponina derivada do 
ácido passiflóico) (10%) 

5 37.0 959.2 797.0 (M – 
162.0) (100) 

Ciclopassiflosideo I 
(13%) 

6 37.7 943.3 781.0 (M - 
162.0) (100) 

Ciclopassiflosídeo II 
(5%) 

7 39.4 843.3 797.0 (M – 
46.0) (100) 

Ciclopassiflosídeo III 
(15%) 

8 40.8 827.4 781.0 (M – 
46.0) (100) 

Ciclopassiflosídeo IV 
(5%) 

 
 

1
2
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Figura 3: Cromatograma do extrato total de Passiflora coccinea em CLAE analítica, gradiente 20-90% B (v/v), fluxo 
0,5ml/min e comprimento de onda de 270nm. Cada pico numerado representa uma substância (Tabela 3). 
 
 
 
 
 
 
       Tabela 3: flavonas e taninos encontrados na P. coccinea 
 
Número 
correspondente 
na Fig. 1 

Tempo de 
retenção 

(M – H)- 

(m/z) 

 

MS/MS (m/z) 

(ESI-) (%) 

Estrutura proposta / 
rendimento 

1 10.7 865.2 846.9 (M – H – 
18.0, 20%), 738.9 
(M – H – 126.0, 
50%, 694.8 (M – 
H – 170.0, 100%) 

Procianidina trímero 
tipo B (8%) 

2 11.9 577.2 407.1 (100), 425.0 
(90), 451.0 (30), 
559.0 (50), 289.0 
(20) 

Procianidina dímero 
(13%) 

3 16.1 849.1 830.9 (M – H – 
18.0, 30%), 722.9 
(M – H – 126.0, 
80%), 576.8 (M – 
H – 272.0, 70%), 
558.9 (100) 

Procianidina trímero 
(afzelechina + 
catequina + catequina) 
(10%) 

4 17.4  833.2 814.9 (M – H – 
18.0, 30%), 706.9 
(M – H – 126.0, 
80%, 560.8 (M – 
H – 272.0, 70%), 
542.9 (100) 

Procianidina trímero 
(afzelechina + 
catequina + afelechina) 
(5%) 

5 19.8 592.8 472.7 (M – H – 
120.0, 50%), 430.8 
(M – H – 162.0, 
70%), 310.7 (100) 

Vitexina-7-O-
glicosídeo (25%) 

6 20.9 895.2 
447.0 

446.8 (100), 356.7 
(M – H – 80.0, 
10%), 326.7 (M – 
H – 120.0, 10%) 

Orientina-diglicosil 
tetrafilina (8%) 

7 23.1 431.0 - Vitexina (20%) 
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Figura 4: Cromatograma do extrato total de Passiflora vitifolia em CLAE analítica, gradiente 20-90% B (v/v), fluxo 

0,5ml/min e comprimento de onda de 270nm. Cada pico numerado representa uma substância (Tabela 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabela 4: flavonas e taninos encontrados na P. vitifolia 
 

Número 
correspondente 

na Fig. 1 

Tempo de 
retenção 

(M – H)- 

(m/z) 
MS/MS (m/z) (ESI-) (%) Estrutura proposta / 

rendimento 

1 10.7 865.2 846.9 (M – H – 18.0, 30%), 
736.9 (M – H – 126.0, 50%), 
694.8 (M – H – 170.0, 
100%) 

Procianidina trímero tipo 
B (10%) 

2 11.9 577.2 407.1 (100), 425.0 (90), 
451.0 (30), 559.0 (50), 289.0 
(20) 

Procianidina dímero (5%) 

3 17.4 609.0 446.8 (M – 162.0, 100%), 
326.7 (M – 120.0, 20%)  

7-O-glicosil-8-C-glicosil-
luteolina (15%) 

4 19.8 592.8 472.7 (M – H - 120.0, 50%), 
430.8 (M – H - 162.0, 70%), 
310.7 (100) 

Vitexina-7-O-glicosideo 
(35%) 

5 20.9 895.2 
447.0 

446.8 (100), 356.7 (M – H - 
80.0, 10%), 326.7 (M – H - 
120.0, 10%) 

Orientina-diglicosil 
tetrafilina (3%) 

6 23.1  431.0 - Vitexina (15%) 
 
 
 

1 
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4 

5 
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Figura 5: Cromatograma do extrato total de Passiflora sidaefolia em CLAE analítica, gradiente 20-90% B (v/v), fluxo 0,5ml/min e 
comprimento de onda de 270nm. Cada pico numerado representa uma substância (Tabela 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 5: flavonas encontradas na P. sidaefolia 
 

Número 
correspondente 

na Fig. 1 

Tempo de 
retenção 

(M – H)- 

(m/z) 
MS/MS (m/z) (ESI-) 

(%) 
Estrutura proposta 

/ rendimento 

1 5.1 683.0 179.1, 340.8 (100). Hidrocafeato 
cafeoildiglicosideo 

(7%) 
2 17.6 593.0 574.9 (20), 502.8 (20), 

472.8 (100), 382.8 
(20), 352.7 (20). 

Vicenina-2 (13%) 
 

3 18.7 431.4 384.8 (100), 222.9 
(10), 204.8 (20), 178.8 

(10), 152.9 (15) 

Pinocembrina 
glucuronideo (4%) 

4 19.6 593.0 546.9 (10), 502.9 (20), 
472.8 (100), 446.8 

(20), 326.7 (30), 297.3 
(40) 

Orientina-7-O-
raminosideo (10%) 

5 20.5 447.1 428.8 (20), 356.7 (70), 
326.8 (100) 

orientina (13%) 

6 21.7 593.0 472.8 (10), 412.7 (60), 
292.7 (100) 

2¨-O-glicosil 
vitexina 
(11%) 

7 22.3 563.0 472.8 (10), 412.7 (60), 
292.7 (100) 

2”-O-arabinosil 
vitexina (11%) 

8 22.8 431.2 352.7 (5), 340.7 (35), 
310.7 (100), 

Vitexina (6%) 

9 24.6 547.0 528.5 (10), 486.8 (70), 
456.9 (100) 

6-C-arabinosil-8-C-
raminosil apigenina 

(30%) 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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8 
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6.2. Testes farmacológicos gerais 

- Screening farmacológico inicial 

De acordo com os resultados, a administração de P. bahiensis por via oral reduziu a 

atividade motora e aumentou o tempo no canto da gaiola. Somente um animal, na dose 

mais alta, de 1000mg/kg, apresentou perda de reflexo. A administração por via 

intraperitonial provocou contorções abdominais (writhes) nas doses de 10 e 100mg/kg, 

assim como uma tendência à redução de atividade motora e permanência no canto da 

gaiola. A dose de 10mg/kg provocou perda de reflexo logo após a administração (1 animal) 

e dois animais apresentaram um aumento de grooming (auto-limpeza). Não foram 

observadas mortes. 

Quanto à P. coccinea, alguns parâmetros foram afetados tanto com a administração 

oral quanto com por via i.p., como a defecação (após 4 horas de experimento, houve 

redução nos grupos que receberam o extrato por via oral, e após 24 horas, aumento nos 

grupos por administração i.p.). A atividade motora também foi alterada, com uma 

tendência à redução da mesma em menor tempo após a administração, em comparação aos 

controles, como também houve na permanência no canto da gaiola. A administração oral, 

na dose mais alta, causou perda de tônus muscular após 24 horas. Em nenhuma das doses 

foram observados óbitos. 

Os animais que receberam P. quadrangularis apresentaram uma tendência a aumento 

no número de bolos fecais, pela via oral. A atividade motora foi reduzida em relação ao 

grupo controle, assim como a tendência a permanecer no canto da gaiola. Houve perda de 

tônus muscular na dose de 10mg/kg (1 animal), na dose de 100mg/kg (1 animal), e em dois 

que receberam a dose de 1000mg/kg, sendo que os animais da dose mais alta apresentaram 

um efeito prolongado, que apareceu após 1 hora da administração e se manteve até o fim do 
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experimento. Houve ainda um animal de cada dose com ptose palpebral. Quanto à 

administração intraperitoneal, houve alteração no número de bolos fecais, após 4 horas de 

experimento (grande redução no grupo que recebeu a dose de 100mg/kg). A micção 

também parece estar reduzida no grupo que recebeu a dose de 1mg/kg. Assim como a 

atividade motora além de uma tendência a permanecer no canto da gaiola. Um animal de 

duas doses, de 1 e de 100mg/kg, apresentou ptose palpebral. Não foram observadas mortes. 

Com a administração oral de P. sidaefolia, os grupos de 10 e 100mg/kg apresentaram 

redução da atividade motora e tendência a permanecer no canto da gaiola. Ainda, pouco 

após a administração, um animal apresentou estereotipia. Nos grupos tratados por i.p. 

houve uma leve redução no numero de bolos fecais no grupo de 1mg/kg. Ainda, foi 

observada redução da atividade motora, em relação ao controle, assim como a permanência 

no canto da gaiola. Um animal, na dose de 1mg/kg, apresentou ptose palpebral e 

estereotipia, sendo este último também observado na dose de 10mg/kg. Não foram 

registradas mortes. 

A administração oral de P. vitifolia não apresentou grandes alterações 

comportamentais. Já a administração por via i.p. provocou uma redução no número de 

micções na dose de 1mg/kg em relação ao controle, assim como uma considerável redução 

no número de bolos fecais principalmente nos grupos de 10 e 100mg/kg. A atividade 

motora e a permanência no canto da gaiola foram reduzidas de forma semelhante nos 

animais experimentais e controle. Na dose de 10mg/kg, por via oral, um único animal 

apresentou tremor, pouco após a administração. Por via i.p., 15 minutos após a 

administração de 100mg/kg, 1 animal apresentou alteração no trem anterior, que também 

foi observado em outro animal após 60 minutos. Novamente, não foram observados óbitos 

em nenhuma dose. 
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Os resultados pertinentes ao teste do screening farmacológico inicial com as cinco 

espécies podem ser vistos na tabela 6, abaixo. 

 

Tabela 6: Sumário das observações do screening farmacológico inicial das cinco espécies de Passiflora 
 

Observações P. bahiensis P. coccinea P. quadrangularis P. sidaefolia P. vitifolia 
Via oral 

(dose - mg/kg) 10 100  1000 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 10 100 1000 
atividade motora ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ 0 ↓ ↓ 
canto da gaiola ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

defecação 0 0 0 ↓↓ 0 ↓ ↑ ↑ ↑ 0 0 0 0 0 0 
pêlos arrepiados ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 
tônus muscular 0 0 0 0 0 ↓↓↓ ↓ ↓ ↓↓ 0 0 0 0 0 0 
ptose palpebral 0 0 0 0 0 0 ↑ ↑ ↑ 0 0 0 0 0 0 

tremor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 0 0 
perda de reflexo 0 0 ↑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

estereotipia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 0 0 0 
letalidade 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 
Via i.p. 

(dose - mg/kg) 1 10 100 1 10  100 1 10 100 1 10 100 1 10 100 
atividade motora ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓↓ ↓ 0 ↓ ↓ 
canto da gaiola ↑ 0 ↑ 0 ↑ ↑ 0 ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑ 

micção 0 0 0 0 0 0 ↓ 0 0 0 0 0 ↓ 0 0 
defecação 0 0 0 0 0 ↓↓ 0 0 ↓↓↓ ↓ 0 0 0 ↓↓ ↓↓ 

writhes 0 ↑↑↑ ↑↑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ptose palpebral 0 0 0 0 0 0 ↑ 0 ↑ ↑ 0 0 0 0 0 

tremor 0 0 0 0 0 ↑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
perda de reflexo 0 ↑↑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

estereotipia 0 ↑↑ 0 0 0 0 0 0 0 ↑ ↑ 0 ↑ ↑ 0 
postura alterada 
(trem anterior) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑↑ 

letalidade 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 
 

 (↑) presença/aumento do efeito; (↓) ausência/redução do efeito, ou (0) similaridade com o grupo controle 
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 - Rota Rod 

 No teste do Rota-rod, a administração dos diversos extratos não alterou a 

coordenação motora dos animais, conforme pode ser visto nas Figuras 6 a 10, abaixo. 
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Figura 6: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. bahiensis sobre a coordenação motora de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 

 
 
 

Teste do Rota Rod - Passiflora coccinea
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Figura 7: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. coccinea sobre a coordenação motora de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Teste do Rota Rod - Passiflora quadrangularis
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Figura 8: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. quadrangularis sobre a coordenação motora de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 

 
 
 
 
 
 

Teste do Rota Rod - Passiflora sidaefolia
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Figura 9: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. sidaefolia sobre a coordenação motora de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Teste do Rota Rod - Passiflora vitifolia
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Figura 10: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. vitifolia sobre a coordenação motora de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 
  

 

 

 

   - Atividade Motora 

Os resultados mostraram que três espécies reduziram a ambulação dos animais. Os 

extratos de P. coccinea reduziram a atividade motora com a dose mais alta, 750mg/kg 

(p=0,01), enquanto que a P. quadrangularis e a P. sidaefolia reduziram com as doses de 

250 e 750mg/kg (p=0,01 e p=0,002, respectivamente). A administração das demais 

espécies, P. bahiensis e P. vitifolia, não provocou redução da atividade motora dos animais, 

em comparação aos respectivos grupos controle. Estes dados, quando analisados em 

conjunto, sugerem um efeito depressor destas três espécies sobre o SNC. Os gráficos 

correspondentes encontram-se dispostos abaixo, nas figuras 11 a 15. 
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Atividade Motora - Passiflora bahiensis
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Figura 11: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. bahiensis sobre a ambulação de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 
 

 
 
 
 
 

Atividade Motora - Passiflora coccinea
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Figura 12: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P.coccineas sobre a ambulação de camundongos. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 

 
 

*  
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Atividade Motora - Passiflora quadrangularis
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Figura 13:  Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. quadrangularis sobre a ambulação de camundongos. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Motora - Passiflora sidaefolia
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Figura 14: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P.sidaefolia sobre a ambulação de camundongos. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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*  
*  
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Atividade Motora - Passiflora vitifolia
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Figura 15: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. vitifolia sobre a ambulação de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Tempo de sono por hexabarbital 

Neste teste, somente a P. coccinea reduziu a latência de sono dos animais na dose 

de 100mg/kg em relação ao grupo controle (p=0,014). Contudo, não houve alteração do 

tempo total de sono. As demais espécies não alteraram tanto latência de sono quanto tempo 

total de sono. Os gráficos correspondentes a estes dados estão listados nas figuras de 16 a 

20. 
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Tempo de sono - Passiflora bahiensis
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Figura 16: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P.bahiensis sobre latência e tempo total de sono de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 17: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. coccinea sobre latência e tempo total de sono de camundongos. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Tempo de sono - Passiflora quadrangularis
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Figura 18: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. quadrangularis sobre latência e tempo total de sono de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tempo de sono - Passiflora sidaefolia
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Figura 19: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. sidaefolia sobre latência e tempo total de sono de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 



 37

Tempo de sono - Passiflora vitifolia
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Figura 20: Efeito da administração de 3 doses crescentes de P. vitifolia sobre latência e tempo total de sono de camundongos. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 
 
 
 
 
 

- Toxicidade aguda 

 Nenhuma das cinco espécies selecionadas mostrou sinais graves de toxicidade 

quando administradas por via oral. Entretanto, algumas provocaram óbtido de vários 

animais quando administradas por via i.p. 

 Para a P. bahiensis, a administração oral provocou pouca redução da atividade 

motora, e ptose palpebral em um animal. Com a administração via i.p., houve alteração da 

coloração das fezes e da urina dos animais, que adquiriram aspecto avermelhado e 

amarelado, respectivamente, além de a defecação ter sido reduzida. Não foram observados 

óbtidos no dia do experimento ou durante os 14 dias de acompanhamento. 

 Quanto à P. coccinea, sua administração oral alterou o aspecto das fezes, que se 

mostraram avermelhadas, como com a administração de P. bahiensis, além de ter 

ocasionado ptose palpebral em todos os animais administrados. Com a administração via 
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i.p., o aspecto da urina foi alterado, apresentando-se amarelado, e a defecação foi 

drasticamente reduzida em comparação ao grupo controle. Ainda, apareceram fatores como 

tremor, contorções abdominais (writhes), ptose palpebral e lacrimejamento em todos os 

animais. Ao final do terceiro dia após a administração, 9 dos 10 animais haviam morrido. 

 Para a P. quadrangularis, a administração oral reduziu abruptamente a defecação, 

sem afetar a micção. A ambulação dos animais também foi alterada, tendo sido reduzida, e 

todos apresentaram ptose palpebral. Já pela via i.p., a micção foi aumentada, e a defecação 

reduzida, com aspecto diarréico. Também foram observadas ptoses palpebrais, mas o 

aspecto mais notável foi a alteração postural dos animais, acompanhada de grande redução 

na locomoção. Após 48h da administração, 9 dos 10 animais haviam morrido. 

 Para a P. sidaefolia, a administração oral aumentou a defecação e reduziu a 

ambulação dos animais, além de ter provocado tremor e ptose palpebral em quase todo o 

grupo. Ainda, alterou a postura dos animais. Já a administração intraperitonial reduziu a 

defecação e aumentou a micção. Foram observadas contorções abdominais (writhes) e 

ptose palpebral, em um animal cada, além de os animais estarem aparentemente todos 

sedados. Nenhuma das vias levou a óbitos.  

Por último, o extrato de P. vitifolia administrado por via oral, reduziu a defecação e 

a ambulação, e ocasionou ptose palpebral em todos os animais, como pode ser observado 

na. Por via i.p., a defecação foi reduzida de forma mais notável, enquanto a micção foi 

aumentada. Observamos animais com tremores, writhes, e ptose palpebral. A locomoção 

também foi bem reduzida, e a postura foi alterada. Ao final de 48h, 5 dos 10 animais 

haviam morrido. Ao final dos 14 dias, não apareceram mais mortes além das 5 iniciais. 

Os resultados relativos à toxicidade aguda podem ser vistos na tabela 7, abaixo. 
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Tabela 7: Sumário das observações da toxicidade aguda das cinco espécies de Passiflora 
 

Observações (v.o.) P. bahiensis P. coccinea P. quadrangularis P. sidaefolia P.vitifolia  
Micção 0 0 0 0 0 

Defecação 0 0 ↓↓↓ ↑ ↓↓↓ 
Aspecto das fezes 0 avermelhadas 0 0 0 

Tremor 0 0 0 ↑↑ 0 
Canto da gaiola ↑ ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 
Ptose palpebral ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Letalidade 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 
P. bahiensis P. coccinea P. quadrangularis P. sidaefolia P. vitifolia Observações (i.p.) 

Micção 0 0 ↑ ↑ ↑ 
Aspecto da urina amarelada amarelada 0 amarelada 0 

Defecação ↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ 
Aspecto das fezes avermelhadas 0 diarréicas 0 0 

Tremor 0 ↑ 0 0 ↑ 
"Whithes" 0 ↑ 0 ↑ ↑ 
Convulsão 0 ↑ 0 0 0 

Canto da gaiola 0 0 ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 
Ptose palpebral 0 ↑↑↑ ↑ ↑ ↑ 

Locomoção 0 0 ↓↓ 0 ↓↓↓ 
Outros 

comportamentos 0 
Lacrimeja-

mento 0 0 0 
Letalidade 0/10 9/10 9/10 0/10 5/10 

 
(↑) presença/aumento do efeito; (↓) ausência/redução do efeito, ou (0) similaridade com o grupo controle 

 

 

 

  6.3. Testes Específicos 

- Labirinto em Cruz Elevado 

No teste do LCE, os resultados obtidos revelaram que nenhuma das espécies de 

Passiflora testadas apresentou, neste modelo, efeito tipo-ansiolítico. O número de entradas 

nos braços fechados somente foi alterado pelo diazepam (controle positivo; p<0,001, Fig 

21). Não houve diferença no tempo de permanência nos braços fechados em nenhum dos 

grupos testados (Fig. 22). Em relação aos braços abertos, não houve diferenças 

significativas tanto no número de entradas como também no tempo de permanência (Figs. 
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23 e 24, respectivamente). Outro parâmetro que foi reduzido significativamente com a 

administração do diazepam foi o tempo de permanência no centro do labirinto em relação 

aos demais grupos (p<0,001; Fig. 25). Ainda, a administração dos diferentes extratos ou 

dos controles empregados não alterou a locomoção total dos animais, medida pelo número 

total de quadrantes percorridos no labirinto (Fig. 26). 

Com a finalidade de aumentar a sensibilidade deste teste, foram avaliados alguns 

parâmetros etológicos, como a escalada (rearing), a auto limpeza (grooming), a avaliação 

de risco (stretching) e os mergulhos (head dips). Entretanto, os resultados obtidos 

apresentaram uma grande variabilidade individual, conferindo a estes comportamentos 

pouca relevância biológica. Dos parâmetros etológicos observados, em somente um deles 

uma das espécies vegetais apresentou diferença em comparação ao grupo controle -

avaliação de risco. Quanto aos demais, somente o controle positivo, diazepam, mostrou 

efeito. Foram eles: frequência de escalada (rearing; p<0,001, Fig. 27) e tempo (p<0,01, 

Fig. 28), ambos reduzidos pela administração de diazepam em comparação ao grupo 

controle. A frequência de autolimpeza (Fig. 29) não foi alterada pelos tratamentos, 

entretanto o tempo gasto neste comportamento foi superior à média do grupo controle 

(grooming; p=0,05, Fig. 30). Além deste parâmetro, frequêcia e tempo de mergulhos (head 

dips, Figs. 31 e 32) também não foram alterados pelos diferentes tratamentos. Quanto à 

avaliação de risco (stretching), o extrato de P. vitifolia aumentou tanto frequência (p=0,01; 

Fig. 33) quanto tempo (p=0,001, Fig. 34) gasto no comportamento, em comparação ao 

grupo controle. 
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Número entradas braços fechados - LCE
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Figura 21: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de entradas nos braços fechados do labirinto 
em cruz elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 22: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de permanência nos braços fechados do 
labirinto em cruz elevado. 
Os grupos não diferiram do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 

*  
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Número entradas braços abertos - LCE
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Figura 23: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de entradas nos braços abertos do labirinto 
em cruz elevado. 
Os grupos não diferiram do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 24: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de permanência nos braços abertos do 
labirinto em cruz elevado. 
Os grupos não diferiram do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Tempo de permanência no centro do LCE após administração 
de cinco espécies de Passiflora
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Figura 25: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de permanência no centro do labirinto em 
cruz elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 
 

 
 
 

Número quadrantes - LCE 
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Figura 26: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de quadrantes percorridos no labirinto em 
cruz elevado. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Número de escaladas - LCE
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 Figura 27: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número do comportamento de escalada no labirinto 
em cruz elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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 Figura 28: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo do comportamento de escalada no labirinto 
em cruz elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 

* 

* 
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Número de autolimpeza - LCE
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Figura 29: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de autolimpeza no labirinto em cruz 
elevado. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 30: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de autolimpeza no labirinto em cruz elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
 

*  
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Número de megulhos - LCE
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Figura 31: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de mergulhos no labirinto em cruz elevado. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 32: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de mergulhos no labirinto em cruz elevado. 
Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Número de avaliação de risco - LCE
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Figura 33: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de avaliação de risco no labirinto em cruz 
elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 34: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo de avaliação de risco no labirinto em cruz 
elevado. 
* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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- Placa Perfurada 

Neste teste, os resultados mostraram um aumento tanto do número de mergulhos 

(p=0,02) nos animais tratados com P. sidaefolia e P. incarnata em relação ao grupo 

controle (Fig. 35). O tempo gasto neste comportamento, entretanto, não foi afetado (Fig. 

36). Quanto ao número de quadrantes percorridos, a P. quadrangularis apresentou redução 

(p=0,015) em relação ao grupo controle (Fig. 37). As demais espécies não alteraram os 

parâmetros observados. 
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Figura 35: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de mergulhos na placa perfurada. 

* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Tempo mergulhos - Placa Perfurada
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Figura 36: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o tempo gasto na posição de mergulho, na placa 

perfurada. 

Os grupos não diferem do controle (p>0,05, GLM). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 
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Figura 37: Efeito da administração de cinco diferentes espécies de Passiflora sobre o número de quadrantes percorridos na placa 

perfurada. 

* difere do controle (p≤0,05, GLM seguido de Duncan). Média ± EPM, n = 10  por grupo. 

*  
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7. Discussão 

Os resultados apresentados neste trabalho revelaram que, na análise fitoquímica, 

foram encontrados diferentes tipos de flavonas no extrato de P. sidaefolia, além de mostrar 

um efeito tipo ansiolítico no teste da placa perfurada. Este resultado também foi encontrado 

com a administração de P. incarnata, que apresenta algumas flavonas 6,8-di-C-

glicosiladas, tais como vicenina, vitexina e orientina, em comum com a P. sidaefolia. Os 

compostos fenólicos das outras quatro espécies foram bem diferentes daqueles encontrados 

no maracujá azedo (P. incarnata) e, em geral, apresentaram pouca quantidade de flavonas 

dos tipos 6,8-di-C-glicosiladas e 8-C-glicosiladas. Assim, por exemplo, os dados obtidos 

com a P. bahiensis, com composição totalmente diferente da P. incarnata, revelaram a 

predominância de flavonas O- e C-glicosiladas, o que poderia explicar a ausência de efeito 

fanracológico desta espécie. 

 Segundo a literatura (Fernandez et al., 2009), são as flavonas o principal grupo 

responsável pelo efeito ansiolítico de diversas espécies vegetais. Entre elas, algumas 

classes destacam-se no que se refere ao efeito ansiolítico, como é o caso das flavonas C-

glicosiladas (Grundmann et al., 2008) bem como outros flavonóides (Aguirre-Hernandez et 

al., 2010). Assim, o potencial ansiolítico de P. sidaefolia fica destacado frente às outras 

quatro espécies. 

Os resultados obtidos nos testes gerais mostraram que a avaliação qualitativa, obtida 

através do screening farmacológico, nem sempre foi confirmada nos testes quantitativos. 

Assim, quando analisamos a ambulação dos animais, a redução deste parâmetro observada 

com a administração das cinco espécies no teste do screening farmacológico, mas só foi 

confirmada estatisticamente em três das cinco espécies no teste da atividade motora (P. 

coccinea, P. quadrangularis e P. sidaefolia), sugerindo uma ação depressora do SNC para 
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estas três plantas, e corroborando com dados encontrados para outras espécies do gênero, 

como a P. alata (Oga et al., 1984), P. Incarnata (Speroni & Mercati, 1996) e  P. edulis 

(Deng et al., 2010). Um efeito depressor do SNC pode estar relacionado a um efeito 

ansiolítico, mas como o teste da atividade motora é inespecífico, foram realizados dois 

testes específicos para investigar a ação das espécies sobre a ansiedade. Ainda quanto aos 

resultados obtidos no teste da atividade motora, uma das espécies, P. quadrangularis, além 

de reduzir a ambulação dos camundongos neste teste, também ocasionou diminuição da 

locomoção dos animais no teste da placa perfurada. Estes dados são forte indicativo de um 

efeito não só depressor para esta espécie, mas sedativo. Efeito sedativo em espécies de 

Passiflora também foi relatado por outros autores, como para P. edulis (Valle & Leite, 

1978); P. alata (Müller et al, 2005) e P. incarnata (Krenn, 2002; Deng et al., 2010). A 

questão da sedação, observada nesta espécie, talvez poderia se relacionar à dose empregada 

nos testes, já que, no teste da atividade motora, a dose de 100mg/kg não alterou a 

locomoção dos animais, e no teste da placa perfurada, foi empregada uma unica dose, de 

500mg/kg. Doses mais baixas poderiam ter provocado um efeito tipo ansiolítico da espécie.  

Como a análise fitoquímica não revelou flavonas 6,8-di-C-glicosiladas e 8-C-glicosiladas, 

mas sim uma alta concentração de flavonas O,C-glicosiladas e saponinas derivadas do 

ácido ciclopassiflóico, pode ser que os efeitos encontrados para esta espécie não indiquem 

efeito sedativo, mas sim falta de locomoção por possível efeito tóxico, já que a espécie 

apresentou alta letalidade no teste de toxicidade aguda. As duas outras espécies, P. 

bahiensis e P. vitifolia, não provocaram qualquer alteração na ambulação dos animais. 

Como foi observada uma queda de locomoção no screening farmacológico, talvez, para 

essas duas espécies, fossem necessárias doses mais altas para que um efeito fosse 

encontrado. 
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No teste do tempo de sono induzido pelo hexabarbital, somente a P. coccinea reduziu 

a latência de sono dos animais que receberam a dose mais baixa, embora não tenha alterado 

o tempo total de sono. Há outros trabalhos na literatura que relatam efeito semelhante com 

outras espécies deste gênero (Soulimani et al., 1997), entretanto, tal efeito encontrado no 

presente trabalho poderia ser casual, já que as médias das demais doses foram muito 

semelhantes à que apresentou diferença estatística, não apresentando relevância biológica. 

Para as demais espécies, nenhum parâmetro foi alterado. Estes resultados são de certa 

forma desejáveis, já que, assim, a chance de os extratos serem hepatotóxicos, tendo 

impedido o metabolismo do barbitúrico – e então, aumentado o tempo total de sono – é 

quase nulo.  

Quanto ao teste do rota rod, não foi observada alteração significativa da coordenação 

motora dos animais com a administração das cinco espécies. Embora se trate de um teste 

relativamente inespecífico, estes dados indicam ausência de efeito sobre o tônus muscular 

dos animais e sugerem ausência de neurotoxicidade dos extratos, o que está de acordo com 

dados encontrados com outras espécies do gênero como P. incarnata (Sopranzi et al., 

1990) e P. edulis (Maluf et al., 1991). Entretanto, algumas das espécies estudadas (P. 

coccinea, P. quadrangularis e P. vitifolia), quando administradas intraperitonealmente em 

doses elevadas (2 e 5g/kg), apresentaram um alto nível de toxicidade a exemplo do que foi 

relatado por outros autores para P. alata (Oda et al., 1984), em doses inferiores às nossas,  

e P. incarnata (Fischer et al., 2000). A alta toxicidade de P. coccinea e P. vitifolia poderia 

ser explicada pela presença de taninos condensados derivados da catequina em ambas e de 

uma flavona ligada a glucosídeo cianogênico, substâncias com propriedades tóxicas 

conhecidas (Møller, 2010). Além disso, o extrato de P. coccinea apresentou uma 

quantidade maior destas substâncias tóxicas, podendo ser esta a causa de uma maior taxa de 
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mortalidade (90%) quando comparada com a P. vitifolia (50%). As demais espécies, 

embora tenham causado algumas alterações fisiológicas e comportamentais, não 

provocaram óbitos quando administradas por esta mesma via. Já por administração oral, 

embora também tenha provocado algumas alterações, nenhuma das 5 espécies levou a 

óbitos, ao longo de 14 dias de observação mesmo em doses elevadas. Este dado é 

importante, visto que esta via foi a utilizada na maioria dos experimentos realizados no 

presente trabalho, inclusive nos testes ansiolíticos, além de ser a mais próxima àquela 

utilizada pela população. 

Na avaliação do efeito ansiolítico, o primeiro teste realizado foi a placa perfurada. 

Nele, foi possível constatar que somente o extrato de P. sidaefolia provocou um aumento 

no número e no tempo de mergulhos em relação ao grupo controle, mas não alterou a 

ambulação dos animais tratados. Este efeito foi semelhante àquele obtido com a 

administração de P. incarnata, caracterizando uma ação tipo ansiolítica das duas espécies 

neste teste. Embora não existam dados na literatura avaliando o efeito ansiolítico da P. 

sidaefolia, há vários relatos para o mesmo na P. incarnata (Dhawan et al., 2001c; Dhawan 

et al., 2004, Grundmann et al., 2009). Em relação à P. quadrangularis, como já discutido 

anteriormente, houve uma redução da ambulação dos animais, mas não da exploração dos 

buracos, sugerindo um efeito sedativo. As três outras espécies, P. bahiensis, P. coccinea e 

P. vitifolia, não apresentaram um efeito tipo ansiolítico ou sedativo neste teste, pois 

nenhum dos parâmetros observados diferiu em relação ao grupo controle. 

Existem diversos trabalhos que relatam a ausência de efeito de fármacos da classe dos 

BZDs no teste da Placa Perfurada (Kliethermes & Crabbe, 2006; Casarrubea et al., 2009). 

Em um trabalho de 1999, Fernandes e colaboradores encontraram um efeito tipo 

ansiogênico após administração de diazepam, sendo que os animais que receberam o BZD 



 55

tiveram redução do comportamento de exploração dos buracos em comparação ao grupo 

controle. Em ratos, Casarrubea e colaboradores (2009) não encontraram efeito do diazepam 

sobre a exploração dos buracos do aparelho e, de acordo com os autores, a literatura é 

bastante conflitante quanto a esta substância apresentar ou não efeito sobre este parâmetro. 

Ainda, os mesmos advertem para o fato de que vários trabalhos que indicam um efeito 

ansiolítico do diazepam para este teste consideraram o comportamento de edge sniff 

(cheirar a borda do buraco) como efetivamente mergulho. Segundo Kliethermes e Crabbe 

(2006) muitos autores mostraram que o diazepam é eficaz no LCE, mas não na Placa 

Perfurada (Lister, 1987b), uma vez que este último não seria sensível à ação de fármacos 

que atuem sobre o sistema GABAérgico, mas somente àqueles que atuem sobre os sistemas 

monoaminérgicos. Estes dados da literatura justificariam a ausência de efeito do diazepam 

no teste de placa perfurada no presente estudo. 

No teste do LCE, optamos por realizar, além da avaliação clássica – número de 

entradas nos braços abertos e fechados, e tempo gasto em cada tipo de braço – também uma 

avaliação etológica, com a finalidade de aumentar a sensibilidade do teste. O número de 

trabalhos que incluem a avaliação etológica dos animais durante os testes ansiolíticos vem 

crescendo nos últimos anos (Carobrez & Bertoglio, 2005), uma vez que somente fármacos 

que atuam no sistema GABAérgico interferem no número de entradas e no tempo de 

permanência nos braços abertos e fechados. A análise dos resultados obtidos no LCE 

mostrou que somente uma das cinco espécies de Passiflora, a P. vitifolia, foi eficaz em 

alterar um dos comportamentos, a avaliação de risco (freqüência e tempo), mas nenhum 

dos demais parâmetros avaliados. Neste teste, o diazepam, ao contrário do esperado, não 

alterou alguns comportamentos clássicos, como a exploração (número + tempo) dos braços 

abertos do labirinto. Considerando-se que ratos não apresentam “ansiedade”, mas sim 
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medo, a proposta do LCE é ser suficientemente aversivo para ocasionar comportamento 

tipo ansioso nos animais, o qual poderia ser revertido por fármacos ansiolíticos que atuam 

no sistema GABAérgico. Por outro lado, é bastante conhecido o fato de que o efeito dos 

BZDs depende de diversos fatores, entre eles, a espécie animal, a via de administração, a 

metabolização da substância, a manipulação prévia do animal (handling), e o nível de 

“ansiedade” (medo). Estudos onde o nível basal de “ansiedade” é extremo – muito baixo ou 

muito alto – é difícil, se não impossível, encontrar efeitos ansiolíticos de fármacos ou 

extratos em modelos animais (Elsas et al., 2010). No caso do presente estudo, o LCE foi 

conduzido de forma a  minimizar ao máximo o estresse dos animais, incluindo itens como 

manipulação padronizada prévia ao dia de exposição ao aparelho, habituação à sala do 

experimento com um dia de antecedência e à mini-sala do LCE cinco minutos antes do 

teste, e utilização somente de luz vermelha (Adamec et al., 2006). Uma possível explicação 

para a ausência de efeito do diazepam em alguns parametros poderia estar no fato de que, 

ao tentar minimizar o estresse dos animais, o protocolo utilizado tenha retirado o mínimo 

de aversividade do teste e assim, perdido a sensibilidade ao possível efeito tipo ansiolítico 

dos fármacos e extratos utilizados. É difundido o fato de que a utilização de fármacos com 

ação sobre o sistema GABAérgico apresenta uma ação tipo ansiolítica mais evidente em 

animais estressados (Rodgers et al., 1997). Outra questão importante é o efeito bifásico de 

alguns fármacos, entre eles, os BZDs, e consequentemente, o diazepam. Em um estudo de 

2008, Calabrese avaliou diversos modelos animais para ansiedade, bem como os fármacos 

mais utilizados. De acordo com este trabalho, substâncias como diazepam e álcool 

apresentam efeito bifásico graças a um efeito agonista/antagonista; isto ocorre devido à 

ação em dois sítios diferentes: um estimulatório de alta afinidade, e um inibitório de baixa 

afinidade (Momose et al., 1998; Smith et al., 2004). Desta forma, doses baixas tendem a 
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apresentar um efeito estimulante, enquanto doses altas apresentam um efeito depressor – 

sedativo. Para o LCE, embora tenha sido utilizada a dose de 2mg/kg de diazepam, o efeito 

tipo ansiolítico não foi observado de forma clara, sugerindo que esta dose, apesar de ser 

amplamente utilizada com esta finalidade (Chen et al., 2006; Liberato et al., 2006; Gilhotra 

& Dhingra, 2010; Gomes et al., 2010), não foi a mais adequada para a avaliação deste tipo 

de efeito. 

Quanto aos efeitos farmacológicos das cinco espécies de Passiflora no LCE, 

observamos que somente o extrato de uma delas, P. vitifolia, aumentou não só a frequência 

como também o tempo gasto no comportamento de avaliação de risco. Estes dados, por si 

só, indicariam um possível efeito tipo ansiogênico, já que os animais passaram um maior 

período de tempo avaliando os braços abertos do labirinto, mas sem efetivamente explorá-

los. Entretanto, a variabilidade dos resultados obtidos foi muito elevada, o que dificulta a 

interpretação dos dados farmacológicos e, consequentemente, o seu significado biológico. 

Em relação às demais espécies e demais parâmetros, não foi observada nenhuma 

alteração em comparação ao grupo controle. Existem vários trabalhos da literatura que 

mostram uma ausência do efeito ansiolítico em algumas espécies de Passiflora, a exemplo 

dos resultados obtidos no LCE neste estudo. De acordo com Dhawan e colaboradores 

(2001c), somente o extrato metanólico de P. incarnata apresentou efeito tipo ansiolítico no 

LCE, fato este não observado com o extrato hidroalcoólico, sendo este último o mesmo 

tipo de extrato utilizado em nossos experimentos. Estes autores também não encontraram 

efeito tipo ansiolítico em animais com a administração de diferentes doses do extrato de P. 

edulis. Ainda, Valle e colaboradores (1983) não obtiveram indícios de efeito depressor do 

SNC em camundongos, ratos ou voluntários humanos com extratos da mesma espécie. 
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Outro aspecto importante se relaciona com a dose utilizada, uma vez que Grundmann 

e colaboradores (2009) encontraram um efeito tipo ansiolítico da P. incarnata somente com 

a dose de 375mg/kg e não com as de 150 e 600mg/kg, sendo esta última a mais próxima da 

empregada no presente trabalho. Ainda, para ambos os testes ansiolíticos aqui 

selecionados, foi empregada uma única dose padronizada dos extratos, de 500mg/kg. Esta 

escolha se baseou principalmente nos resultados obtidos em nossos testes gerais; quando 

obtivemos algum efeito sobre o SNC, foi na maioria dos casos com a dose de 750mg/kg, e 

algumas vezes também na dose de 250mg/kg. Em função disto, foi utilizada nos testes 

específicos uma dose intermediária em relação àquelas que provocaram efeito. 

É importante salientar que alguns dos fármacos sintéticos disponíveis no mercado 

para tratar transtornos mentais demandam uma latência para início do efeito. Ernst (2006), 

em trabalho de revisão, mostrou que o tratamento com P. incarnata por quatro dias 

provocou um efeito semelhante àquele obtido com o oxazepam (BZD), usado como 

controle positivo. Todos os procedimentos presentes em nosso estudo foram realizados 

com uma administração aguda dos fármacos e extratos. Talvez um tratamento crônico 

provocasse um efeito farmacológico distinto em modelos animais (Rodgers et al., 1997).   

Assim, podemos afirmar que a P. sidaefolia apresentou um efeito tipo ansiolítico no 

teste da placa perfurada, além da análise fitoquímica ter revelado a presença de flavonas 

6,8-di-C-glicosiladas e 8-C-glicosiladas, sendo algumas derivadas da apigenina, também 

presentes na P. incarnata.  Além destas, o extrato de P. sidaefolia ainda apresentou outras 

flavonas não descritas, como a 6-C-arabinosil-8-C-raminosil apigenina. As flavonas 

representam um grupo fenólico responsável pelo efeito tipo ansiolitico do gênero 

Passiflora. Desta forma, os resultados obtidos neste trabalho revelam um potencial 

terapêutico desta espécie, uma vez que a mesma não apresentou indícios de toxicidade em 
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nenhum dos testes farmacológicos utilizados, e reforçam a necessidade de se aprofundar os 

estudos e explorar melhor as propriedades farmacológicas deste gênero. 

 

 

 

8. Conclusões  

1. Três espécies apresentaram elevada toxicidade quando administradas via 

intraperitoneal, em altas doses: P. coccinea, P. quadrangularis e P. vitifolia. 

Entretanto, este efeito não se repetiu por via oral; 

2. Três das cinco espécies reduziram a ambulação no teste de atividade motora. 

Contudo, nos testes específicos, uma delas nao apresentou efeito (P. coccinea), 

uma se mostrou sedativa (P. quadrangularis), e apenas uma apresentou efeito tipo 

ansiolítico (P. sidaefolia); 

3. A análise fitoquímica dos extratos revelou uma grande variedade de flavonas 6,8-

di-C-glicosiladas na P. sidaefolia, incluindo algumas flavonas encontradas na P. 

incarnata – espécie cujo efeito ansiolítico é bastante difundido. 
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