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Resumo: A depressão é uma das principais causas de incapacidade no mundo, 

o tratamento medicamentoso leva de três a quatro semanas para promover o 

efeito terapêutico além de efeitos adversos consideráveis. É de interesse a 

descoberta de substâncias bioativas com menor latência de ação e efeitos 

colaterais. A Annona coriacea Mart. (araticum), Annonaceae, ainda é pouco 

estudada do ponto de vista farmacológico. Logo, este trabalho teve o objetivo de 

determinar a potencialização do efeito antidepressivo-símile do extrato 

hidroetanólico das folhas da A. coriacea M. (EHFAC [0,01mg/kg]) e seu 

composto fenólico majoritário ácido caféico (AC [0,015mg/kg]) associados com 

doses (1mg/kg) de cada controle antidepressivo: imipramina (IMIP), bupropiona 

(BUP) e fluoxetina (FLUOX). EHFAC e IMIP reduziu o Tempo de Imobilidade (TI) 

em 66,1% quando comparado ao controle salina, assemelhando-se 

estatisticamente à IMIP em dose terapêutica (30mg/kg). EHFAC e BUP reduziu 

o TI em 65,6% quando comparado ao controle salina, assemelhando-se 

estatisticamente à BUP em dose padrão (20mg/kg). O AC e IMIP respondeu 

estatisticamente apenas em relação ao controle salina, com redução de 41,6% 

do TI. AC e BUP teve 55,4% de redução do TI, porém respondendo apenas em 

comparação ao controle salina. EHFAC e FLUOX apresentaram redução do TI 

em 35,5% comparado-se com o controle salina; contudo, AC e FLUOX reduziu 

o TI em 70,6% quando comparado ao controle salina, com semelhante estatística 

a dose FLUOX padrão (10mg/kg), demonstrando potencialização. O EHFAC 

apresentou efeito tipo antidepressivo que pode ser justificado, em parte, pela 

presença do ácido caféico em sua composição. 
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