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RESUMO

A Himatanthus drasticus é conhecida popularmente como Janaguba,planta típica da região do nordeste brasileiro,apresentando um bom 
potencial analgésico, anti-inflamatório e antitumoral. Objetivos: Avaliar o efeito da fração protéica do látex de H. drasticus (FPLHd) sobre a 
atividade locomotora e memória espacial de ratos submetidos a isquemia/reperfusão cerebral global. Métodos: Estudo aprovado pelo CEUA-
Estácio FMJ (nº 2017.001.015). Ratos machos Wistar (220-300g) foram submetidos à isquemia cerebral através de procedimentos cirúrgico com a 
oclusão bilateral das carótidas durante um tempo de 30 minutos, seguida de retirada das pinças bulldog (clamp arterial) 
simultaneamente ,causando a reperfusão cerebral. O grupo falso operado (FO) foi submetido ao procedimento cirúrgico, exceto pelo 
clampeamento das carótidas. Após a cirurgia, os ratos foram tratados com a FPLHd por 7 dias na dose de 10 mg/Kg (vo). Após o tratamento os 
ratos foram avaliados pelo teste do campo aberto e o teste do labirinto aquático. Resultados: O campo aberto evidenciou um aumento de 1,2 
vezes na atividade locomotora (nº de cruzamentos/5 min) no grupo com isquemia (21,0±0,9, n=4) em relação ao FO (16,5±2,2 n=4), 
comportamento revertido no grupo com isquemia tratado com FPLHd (14,0±0,5 n=5). No teste do labirinto aquático,foi evidenciado um aumento 
em torno de 3 vezes no tempo utilizado para encontrar a plataforma submersa no grupo com isquemia (34,0±7.7, n=4) em relação ao FO (11,5 ±
2,9, n=4), ocorrendo uma reversão desse comportamento no grupo com isquemia tratado com a FPLHd (8,0±6,3, n=4). Conclusões: A isquemia 
cerebral aumentou a atividade locomotora e a FPLHd foi capaz de recuperar esse parâmetro, sendo razoável propor uma ação ansiolítica. A 
isquemia cerebral causou dano prejudicial à memória espacial dos animais, sinalizando uma diminuição da aprendizagem espacial e disfunção 
hipocampal, e este efeito foi revertido positivamente pela FPLHd, mostrando um efeito benéfico da H. draticus.
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