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INTRODUÇÃO: O extrato de Hypericum perforatum tem sido muito utilizado para o 

tratamento de depressão leve a moderada e apresenta-se como uma alternativa vantajosa 

devido ao fato de ocasionar menos efeitos adversos quando comparado aos 

medicamentos antidepressivos sintéticos. Apesar de sua ampla utilização, há poucos 

estudos sobre o uso seguro durante a gravidez e de sua interferência nas gerações que 

são expostas a este extrato durante a vida intrauterina. OBJETIVO: Avaliar o 

desenvolvimento de reflexos neuromotores de filhotes machos de ratas Wistar tratadas 

com extrato de Hypericum perforatum durante a gestação. MÉTODOS: Foram 

utilizadas 20 ratas prenhes Wistar, obtidas do CBR da UFJF, distribuídas aleatoriamente 

em dois grupos: controle, que recebeu água filtrada e grupo tratado que recebeu 

144mg/kg/dia do extrato de Hypericum perforatum, n= 10 ratas por grupo. As ratas 

receberam tratamento durante todo o período gestacional por via intragástrica. Após o 

parto foram selecionados aleatoriamente 10 filhotes machos de cada grupo para as 

avaliações pós-natais. Avaliações: preensão palmar, resposta postural, esquiva ao 

abismo, teste de orientação, geotaxia negativa. Análise estatística: teste “t” de Student. 

RESULTADOS: O desenvolvimento neuromotor dos filhotes machos de ratas do 
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grupo controle e do grupo tratado 144mg/kg/dia com o extrato de Hypericum 

perforatum não apresentaram diferença significativa entre si. CONCLUSÃO: O extrato 

de Hypericum perforatum não alterou o desenvolvimento reflexológico dos filhotes 

machos das ratas Wistar que receberam o extrato durante a gestação. 
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