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RESUMO

A Doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais comum sendo caracterizada pela depleção dopaminérgica na via 
nigroestriatal, levando à disfunção motora progressiva e sintomas não-motores, como a depressão. O tratamento farmacológico existente para a 
DP é meramente paliativo além de apresentar diversas reações adversas, o que dificulta a adesão ao tratamento. A neuroinflamação e o estresse 
oxidativo são fatores que podem estar envolvidos na fisiopatologia da DP sendo alvos importantes para tratamentos. A Myracrodruon urundeuva 
(MU), conhecida popularmente como aroeira-do-sertão, tem uso secular e é bastante difundido no Nordeste Brasileiro por suas propriedades 
anti-inflamatórias e antioxidantes, o que a torna uma possível droga promissora na neuroproteção. Objetivos: O objetivo desta pesquisa foi 
avaliar os efeitos da Fração Metanólica de Myracrodruon urundeuva (FMMU: 10 e 25mg/kg) por 15 dias, via oral, no modelo experimental de DP 
induzido por 6-Hidroxidopamina, através de estudos comportamentais (Campo Aberto e Nado Forçado). Metodologia: O trabalho foi aprovado 
pela CEUA da Estácio FMJ (Protocolo nº 2014.1-004). Ratos machos Wistar (200-250 g) foram submetidos ou não à lesão unilateral estriatal com 
6-hidroxidopamina (6-OHDA, dois pontos com 12 μg/μL/ponto) e tratados ou não com Fração Metanolica de Myracrodruon urundeuva (FMMU) 
nas doses de 10 e 25 mg/kg (vo). Os animais (n= 5 a 10) foram distribuídos em grupos: Falso-Operado (FO), 6-OHDA, 6-OHDA+FMMU (10), 6-
OHDA+ FMMU (25). Após serem submetidos a cirurgia estereotáxica, os animais foram tratados com FMMU durante 14 dias. Os grupos 6-OHDA e 
FO foram tratados com veículo (agua 1 ml/kg, vo). Após este período os grupos foram avaliados pelos testes de campo aberto e nado forçado. Em 
todas as análises, foram utilizando o teste t - Student e para comparação múltipla dos parâmetros será utilizada a Análise de Variância (ANOVA). 
O nível de significância entre os grupos foi determinado pelo teste de Student-Newman-Keuls como post hoc. Foram consideradas 
estatisticamente significantes valores de p< 0,05. No teste do campo aberto (avaliação da atividade locomotora), o grupo 6-OHDA reduziu em 
46% o número de cruzamentos quando comparado ao FO, sendo revertido pelo FMMU na dose de 10mg/kg. No teste do nado forçado (atividade 
antidepressiva), o grupo 6-OHDA apresentou um aumento de cerca de 1,6x no tempo de imobilidade em relação ao grupo FO, já o grupo tratado 
com FMMU10 houve uma diminuição de 1,3x no tempo de imobilidade quando comparado ao 6-OHDA. Conclusão: O tratamento com a FMMU10 
foi à dose que apresentou efeitos mais significativos em ambos os testes realizados, portanto, faz-se necessários estudos mais aprofundados com 
outras doses.
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