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RESUMO

Introdução: A  depressão  acomete  cerda  de  350  milhões  de  pessoas  no
mundo,  sendo 17 milhões delas apenas no Brasil,  tratando-se de uma das
doenças psiquiátricas  mais  prevalentes.  Os  produtos  naturais,  além do seu
emprego na medicina popular com fins terapêuticos, são uma fonte riquíssima
para obtenção de substâncias bioativas. Baseado nisso, o objetivo do trabalho
é  abordar  informações  disponíveis  em  literatura  relacionadas  à  ação
antidepressiva da  Allium sativum. Metodologia: O trabalho é uma pesquisa
bibliográfica executada nas bases de dados Science Direct, PubMed, SciELO e
Scopus.  Foram incluídos trabalhos que abordavam a ação antidepressiva de
extratos e óleos da planta, em formatos de artigos, teses e dissertações no
período de 2008 a 2020. Resultados e Discussão: Em experimentos in vivo e
in vitro observou-se que o alho  inibe a produção de óxido nítrico, promove a
neuroproteção, melhora do comportamento cognitivo, e atua na neurogênese.
A planta também apresentou atividade inibitória da MAO-A e MAO-B e combate
aos radicais livres. Conclusões: Dessa maneira, é possível concluir que a A.
Sativum pode surgir como uma alternativa em potencial ao arsenal terapêutico
disponível  para  depressão,  sendo  necessário,  portanto,  mais  ensaios  de
toxicidade, dose-resposta e estudos em humanos.
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ABSTRACT

Introduction: Depression affects about 350 million people worldwide, 17 million
of them in Brazil alone, being one of the most prevalent psychiatric diseases.
Natural  products,  in  addition  to  their  use  in  folk  medicine  for  therapeutic
purposes, are a very rich source for obtaining bioactive substances. Based on
this, the objective of the work is to address information available in the literature
related to the antidepressant action of Allium sativum. Methodology: The work
is a bibliographic search performed in the Science Direct, PubMed, SciELO and
Scopus  databases.  Works  that  included  the  antidepressant  action  of  plant
extracts and oils were included, in article, thesis and dissertation formats from
2008 to 2020.  Results and Discussion: In in vivo and in vitro experiments it
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was  observed  that  garlic  inhibits  the  production  of  nitric  oxide,  promotes
neuroprotection, improves cognitive behavior, and acts on neurogenesis. The
plant also showed inhibitory activity of MAO-A and MAO-B and combats free
radicals.  Conclusions: Thus, it  is possible to conclude that A. Sativum may
emerge  as  a  potential  alternative  to  the  therapeutic  arsenal  available  for
depression, requiring, therefore, more toxicity tests, dose-response and studies
in humans.

Keywords: Depression; Garlic; Antidepressive Agents; Biological Products. 
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INTRODUÇÃO

As  doenças  do  sistema  nervoso  central  (SNC)  afetam  milhares  de
pessoas em todo o mundo, prejudicando o comportamento humano de diversas
formas,  como  a  memória,  a  linguagem,  o  pensamento,  as  sensações  e
emoções (BECK  et  al.,  2016).  A  depressão acomete  entre  350 milhões de
pessoas no mundo, sendo 17 milhões delas apenas no Brasil e por isso, trata-
se de uma das doenças psiquiátricas mais prevalentes, sendo o mais comum
dos distúrbios de humor (GÜTHS et al, 2017). Diante disso, é imprescindível
ressaltar a importância dos produtos naturais, que além do seu emprego na
medicina  popular  com  fins  terapêuticos,  são  uma  fonte  riquíssima  para
obtenção de substâncias bioativas (OLIVEIRA et al, 2016). Em virtude disso, o
trabalho teve como intuito abordar a ação antidepressiva da Allium sativum. 

METODOLOGIA

O trabalho é uma pesquisa bibliográfica executada nas bases de dados
Science  Direct,  PubMed,  SciELO  e  Scopus.  Na  busca  por  artigos  foram
utilizados os seguintes descritores: Allium sativun, Depression, Antidepressant,
Gabaergyc. Foram incluídos trabalhos que abordavam a ação antidepressiva
de extratos e óleos da planta, em formatos de artigos, teses e dissertações no
período de 2008 a 2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão bibliográfica avaliou um total de 50 artigos, dos quais
somente  9  atenderam aos objetivos  propostos  na  pesquisa. Na  tabela  1  é
possível observar, nos principais estudos, que tanto em experimentos  in vivo
quanto  in vitro o alho  alivia a neuroinflamação, inibindo a produção de óxido
nítrico e regulando a expressão de múltiplos alvos proteicos relacionados ao
estresse  oxidativo  em  células  microgliais,  resultando  em  neuroproteção,  e
melhoria  do  comportamento  cognitivo,  atuando principalmente  na  região  do
hipocampo sobre o processo de neurogênese (HAIDER  et al., 2008; SHANG  et
al.,  2019;  RYU  et  al.,  2017).  Os  testes  in  vitro quanto in  vivo apresentam
resultados  positivos  que  fortalecem  as  alegações  sobre  a  atividade
antidepressiva do alho. Os achados demonstram que a ação do extrato ou óleo
de  Allium  sativun,  é  promissora  frente  aos  mecanismos  importantes  já
conhecidos envolvidos na depressão como elevação dos níveis de óxido nítrico
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e  o  aumento  de  estresse  oxidativo.Cerca  de  66%  dos  estudos  utilizaram
ensaios comportamentais para comprovar a eficácia do alho, como o teste de
suspensão  pela  cauda  (tst)  e  o  teste  de  nado  forçado  (fst)  e  mostraram
diminuição significativa no tempo de imobilidade em ratos e camundongos. Já
que  depressão  tem  interferência  direta  no  comportamento,  produtividade  e
mobilidade do doente por causar sensação de cansaço e fadiga (BECK et al.,
2016), o resultado da análise comportamental demonstra indícios da atuação
do alho frente a esses sinais.  Os estudos de Jahani  et al.  (2009),  também
aponta  redução  de  sinais  da  depressão  como  perda  de  peso,  diarreia  e
sedação. Nos  estudos  de  Dhingra  et  al.  (2008)  e  Huang  et  al. (2019)  ao
analisarem o mecanismo antidepressivo do alho, observou-se que essa ação
pode ocorrer via inibição das enzimas MAO-A e MAO-B (monoaminoxidase). A
eficácia do extrato foi comparada com fármacos como imipramina e fluoxetina,
indicando assim um possível mecanismo de ação farmacodinâmico inibindo a
enzima  responsável  pela  recaptação  de  monoaminas.  A  depressão  está
diretamente relacionada também ao aumento do estresse oxidativo nas células
e estudos como os de Mollica et al. (2008), Capasso et al., (2013) e Rahmani
et  al.,  (2020)  ao  investigar  a  eficácia  terapêutica  do  alho  e  propriedades
biológicas  revelaram que  o  alho  possui  forte  atividade  antioxidante,  agindo
como agente quelante do ferro, aumentando os níveis de superóxido dismutase
e glutationa peroxidase e ainda regulando os níveis de MDA, um marcador de
estresse  oxidativo.  A  concentração  dos  extratos/óleos  usados  pelos
pesquisadores nas análises variou de 500mg/Kg a 50 mg/Kg e a maioria dos
artigos  possui  dados  que  corroboram  para  um  maior  conhecimento  dos
mecanismos potencialmente efetivos da  Allium sativun  como antidepressivo.
Porém, é necessário a realização de mais estudos para comprovação acerca
da segurança e eficácia, bem como toxicidade e estudos em humanos

Tabela 1: Principais estudos in vitro e in vivo das alterações obtidas
após utilização do Allium sativun.

AUTORIA ALTERAÇÕES OBSERVADAS TIPO DE ESTUDO

DHINGRA et
al., 2008.

Maior diminuição no período de imobilidade
no tst e fst em camundongos; Inibição da

MAO-A e MAO-B.

Análise da atividade
antidepressiva do

extrato (100mg/kg) em
camundongos.

MOLLICA et al.,
2008.

Atividade quelante do ferro (antioxidantes);
Inibição da AChE e BChE.

Investigação
multidirecionais de

Allium scorodoprasum.

HAIDER et al.,
2008.

Aumento significativo de TRT no cérebro, 5-
HT e 5-HIAA.

Investigar o
aprimoramento da
memória frente a

250mg/Kg de alho.
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CAPASSO et
al., 2013.

Ação antioxidante; Redução na
produção de NO; Aumento de

superóxido dismutase.

Análise da eficácia
terapêutica de Alium

sativum.

RUY et al.,
2017.

Ação neuroprotetora pelo aumento de
células de Purkinje; Ação quelante

ferrosa; Eliminação de radicais livres.

Propriedades físico-
químicas, atividade

biológica, benefícios e
limitações do alho

envelhecido.

SHANG et al.,
2019.

Propriedades neuroprotetoras;
Atenuação da neuroinflamação inibindo

a produção de NO e regulação do
estresse oxidativo em neurônios.

Avaliação dos
compostos bioativos e

funções do alho.

RAHMANI et
al., 2020.

Diminuição  da  imobilidade  em  ratos;
Atenuação  dos  níveis  de  marcador  do
estresse  oxidativo  e  aumento  de
enzimas antioxidantes.

Investigações do
efeito do alho

(0,5g/Kg) sobre a
ansiedade e

depressão na
diabetes induzida por

estreptozocina em
ratos

JAHANI et al.,
2009.

Sinais  de  depressão  como  diarreia,
perda de peso e sedação diminuídos.

Efeitos do extrato
hidroalcóolico
(100mg/Kg) na

depressão induzida
pela reserpina em

ratos.

HUANG et al.,
2019.

Redução  no  tempo  de  imobilidade;
Melhora  da  rotatividade  de  dopamina;
Aumento  na  concentração  de  5-HT  no
córtex frontal.

Papel do óleo
essencial de alho

(50mg/Kg) na
depressão induzida

por estresse leve em
ratos.

CONCLUSÕES

Diante do que foi exposto, é possível concluir que a A. Sativum possui
potencial antidepressivo, podendo surgir como possível alternativa ao arsenal
terapêutico disponível para tratamento da depressão, portanto, é necessário
que mais estudos como ensaios de toxicidade, dose-resposta e estudos em
humanos sejam realizados, devido à escassez de pesquisas nessa área.
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