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RESUMO 

 

Depressão maior é um transtorno de humor grave, comum, crônico e recorrente. Acredita-se 

que sua etiologia seja resultado de anormalidades que interagem com fatores genéticos e 

ambientais, sendo o estresse o principal fator ambiental descrito. A riparina III (Rip III), 

isolada do fruto verde de Aniba riparia, é uma um composto bioativo que já apresentou ação 

sobre o sistema nervoso central, com atividade ansiolítica e antidepressiva. Portanto, o 

objetivo do presente trabalho é investigar o potencial antidepressivo da Rip III em 

camundongos submetidos ao modelo de estresse induzido pela administração de 

corticosterona (Cort) em protocolos de prevenção e reversão. Foram utilizados camundongos 

swiss, fêmeas. Para avaliar a reversão, cada animal recebeu uma injeção subcutânea (SC) de 

Cort 20mg/kg, ou de veículo, durante 22 (vinte e dois) dias. A partir do 14º dia de tratamento 

em diante, os animais receberam respectivamente a administração oral de veículo, Rip III ou 

fluvoxamina (Flu), durante oito dias. Testes comportamentais foram registrados nos dias 14, 

15, 21 e 22 de tratamento. O tratamento de prevenção ocorreu num intervalo de 14 (quatorze) 

dias e, ao final, testes comportamentais foram realizados. Em seguida, os animais foram 

sacrificados para dissecação do hipocampo e dosagem de BDNF (Fator Neurotrófico 

Derivado do Cérebro) . Os resultados mostraram que foi possível induzir depressão com 

corticosterona e que Rip III e Flu foram capazes de reverter bem como de prevenir as 

alterações comportamentais nos testes de nado forçado, suspensão da cauda, anedonia, plus 

maze, campo aberto, interação social, contudo, no teste de memória e inibição pré-pulso, 

foram capazes de somente reverter as modificações, sem alterar a atividade locomotora. Além 

disso, a administração dessas drogas restaurou níveis de BDNF no hipocampo. Portanto, este 

trabalho permitiu inferir que a Rip III é uma droga eficaz na reversão e prevenção nesse 

modelo. Dessa forma, este estudo abre perspectivas para continuidade, no sentido de elucidar 

as vias com as quais ela está envolvida, contribuindo como mais uma possível droga com 

potencial para ser utilizada no tratamento da depressão.  

 

Palavras-chave: Riparina III, Corticosterona, Depressão, Testes comportamentais, BDNF.  
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ABSTRACT 

ANTIDEPRESSANT EFFECT OF RIPARINA III IN MICE SUBMITTED TO 

STRESS MODEL INDUCED BY CORTICOSTERONE ADMINISTRATION 

 

Major depression is a common disorder of severe mood swings, chronic and recurrent. It’s 

believed that the etiology resulting from abnormalities which interact with environmental and 

genetic factors, and environmental stress main factor described. The riparina III (Rip III), 

isolated from the green fruit of Aniba riparia is a bioactive compound that has had action on 

the central nervous system, with anxiolytic and antidepressant activity. Therefore, the 

objective of this study is to investigate the antidepressant potential of Rip III in mice 

subjected to stress model induced by the administration of corticosterone (Cort) in preventing 

and reversing protocols. Swiss female mice were used. To assess the reversal, each animal 

received a subcutaneous injection (sc) Cort 20mg / kg or vehicle for 22 days. From the 14th 

day of treatment onwards, the animals received oral administration respectively vehicle, Rip 

III or fluvoxamine (Flu) for eight days. Behavioral tests were recorded on 14, 15, 21 and 22 

days of treatment. The preventive treatment occurred in a 14-day interval and the final 

behavioral tests were performed. Then the animals were sacrificed and dissected hippocampal 

BDNF and dosage. The results showed that it was possible to induce depression with 

corticosterone and Rip III and Flu were able to reverse and prevent behavioral changes in the 

forced swimming test, tail suspension, anhedonia, plus maze, open field, social interaction 

and, only in reverse memory test and prepulso inhibition without changing locomotor activity. 

Further, restored BDNF levels in the hippocampus. Therefore, this study also has shown that 

Rip III is an effective drug in reversing and preventing this model. Thus, this study opens the 

possibility for continuity in order to elucidate the pathways with which it is involved, 

contributing as another possible drug with potential for use in treating depression. 

 

Keywords: Riparina III, corticosterone, depression, behavioral tests, BDNF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais sobre a Depressão  

 

O termo depressão, na linguagem corrente, é empregado para designar tanto um 

estado afetivo normal referente a uma situação de tristeza, quanto um sintoma, uma síndrome 

e uma (ou várias) doença(s). (DEL PORTO, 2013).  

Depressão maior (DM) é um transtorno de humor grave comum, crônico e 

recorrente (FLECK, 2003) que tem sido a principal causa de incapacidade em todo o mundo, 

sendo um dos principais contribuintes para a carga global de doenças (OMS, 2012).  

Em 2010, havia mais de 298 milhões de casos de DM globalmente, com maior 

proporção de casos ocorrendo entre 25 e 34 anos. A prevalência pontual global foi muito 

semelhante ao longo do tempo, sendo 4,4% (95% de incerteza: 4,2-4,7%) em 1990, e 4,4% 

(4,1-4,7%) em 2005 e 2010, porém em maior incidência no sexo feminino que foi de 5,5% 

(5,0-6,0% ), enquanto em relação aos homens foi de 3,2% (3,0-3,6%) em 2010 (FERRARI et 

al., 2013). Inclusive, o sexo feminino é considerado um fator de risco para a depressão 

resistente ao tratamento (RAI et al., 2013; KORNSTEIN, SCHNEIDER, 2001). No Brasil, 

estima-se que 12% da população apresentará depressão no seu curso de vida (VALENTINI et 

al., 2004) e projeções do impacto da depressão para o ano de 2020 colocam-na em segundo 

lugar no ranking das doenças incapacitantes, superada apenas pelas doenças cardíacas 

(ROMEIRO et al., 2003). 

A sintomatologia da depressão é bem variada, de tal forma que o paciente pode 

apresentar sintomas físicos tais como dor (dor de cabeça, músculo-esquelético, abdominal), 

sintomas relacionados ao humor (humor deprimido, desamparo, perda de interesse e da 

capacidade de obter prazer, retraimento social, choro, diminuição da autoconfiança, 

pessimismo, irritabilidade), alterações cognitivas (dificuldades de memória, concentração e 

apredizagem), alterações do sono e apetite ou até mesmo tentativas de suicídio (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000; FLECK, 2003; BENTLEY, PAGALILAUAN, 

SIMPSON, 2014) o que, junto ao grau incapacitante e ao sofrimento implicado, torna 

pertinente a investigação dessa doença e de seus possíveis tratamentos (FERNANDES et al., 

2012).  
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Muitas condições médicas podem causar sintomas depressivos, como fadiga, 

mudanças na alimentação,  alterações do sono e até mesmo hiper/hipoatividade, mas essas 

doenças médicas tem menor probabilidade de induzir distorções cognitivas típicas de 

depressão maior (baixo-astral, anedonia,  sentimentos de culpa). Assim, estas condições 

podem mimetizar sintomas de depressão, mas com anamnese cuidadosa e uso de ferramentas 

de rastreio, devem ser distinguidos como independentes de DM (GLEASON et al., 2013).  

Existe ainda a associação da depressão com outras doenças como a  forte 

associação entre depressão DPOC, infarto agudo do miocárdio, doença renal crônica e 

delírios. Segundo Gleason et al. (2013) e Gregory, Nihalani, Rodriguez (2004), testes iniciais 

para o diagnóstico de depressão podem incluir um hemograma completo (teste de anemia e 

infecção), painel metabólico básico (hiponatremia, insuficiência renal, desidratação), testes de 

função hepática (encefalopatia hepática), hormonal (hipotireoidismo) e teste de gravidez 

(fadiga, ganho de peso, alterações do apetite e do sono). A depressão também foi associada a 

transtornos de ansiedade, a diversos casos de suicídio, logo pacientes que têm maior risco de 

cometer suicídio, como aqueles que apresentam psicose, merecem atenção especial 

(HIRSCHFELD, 2001; MC DOWELL, LINEBERRY, BOSTWICK, 2011).  

Acredita-se que sua etiologia seja resultando de anormalidades celulares 

moleculares que interagem com fatores genéticos e ambientais (KRISHNAN, NESTLER, 

2008), sendo o estresse o principal fator ambiental descrito na predisposição dos indivíduos a 

depressão (ANDREWS et al., 2011). Inclusive, o estudo de Keller (2007) mostrou que 88,1% 

dos pacientes tinham a depressão diagnosticada após algum evento estressante, enquanto 

apenas 11,9% pareciam apresentar etiologia endógena, ou seja, o episódio depressivo ocorreu 

sem algum engatilhador ambiental.  

 

1.1.1 Depressão Psicótica  

 

A depressão psicótica é uma desordem grave de humor  com considerável 

morbidade e mortalidade, que tem sido frequentemente encontrada na clínica. Como o próprio 

nome sugere,  representa um subtipo de depressão que vem acompanhada de sintomas 

psicóticos (GOTO et al., 2006; STAMM et al., 2013; PARK et al., 2014).  

Pacientes com depressão psicótica apresentam recaídas frequentes, mostram 

aumento do uso de serviços de saúde mental, maior incapacidade e um curso clínico mais 

complicado em relação aos pacientes deprimidos não psicóticos  (CORYELL et al., 1996; 

PARK et al., 2014).  Devido à escassez de estudos, não se sabe ao certo o número de 
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pacientes que apresentam depressão psicótica, entretanto vários estudos observaram que até 

25% dos pacientes desenvolvem sintomas de psicose durante a depressão (CORYELL  et al., 

1984; OHAYO,  SCHATZBERG, 2002; CREBBIN et al., 2008). 

 

Observou-se que esse pacientes demonstram anormalidades biológicas distintas, 

como na atividade hipotálamo-hipófise adrenal (HPA), na atividade dopaminérgica, 

enzimática e nos exames de imagem cerebral. Em geral, respondem a antidepressivos 

tradicionais a uma taxa menor do que pacientes depressivos não psicóticos (ROTHSCHILD, 

DUVAL, 2003).  

 

1.2 Fisiopatologia da Depressão 

 

Embora a depressão venha sendo estudada há muitos anos, sua base 

neurobiológica ainda não é totalmente clara (FU et al., 2012).  

A hipótese clássica das monoaminas postula uma relativa deficiência da atividade 

de neurotransmissores monoaminérgicos, especialmente serotonina, na fenda sináptica. 

Embora o diagnóstico seja feito pelo exame clínico, a depressão maior se correlaciona  

com inúmeras vias biológicas, resultando numa complexa fisiopatologia. Vários  

estudos descrevem modelos neurobiológicos mais complexos, os quais envolvem vários 

sistemas de neurotransmissores. Assim, pode-se asserverar que a depressão está 

correlacionada com hipersensibilização de receptores a-adrenérgicos (com resultante 

diminuição da serotonina) e o resultado do tratamento com antidepressivos provoca 

downregulation dos receptores b-adrenérgicos juntamente com dessensibilização de 

receptores de serotonina inibitórios (CHOPRA, KUMAR, KUHAD, 2011; PRINS et al., 

2012; FU et al., 2012). 

Estas mudanças afetam em longo prazo  a adaptação de alterações neuronais que 

se correlacionam com o tempo de resposta terapêutica para antidepressivos; reduzem a 

atividade do fator neurotrófico derivado do cérebro e podem explicar as alterações 

morfológicas e deficiente neuroplasticidade em pacientes deprimidos. O eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal também tem sido implicado, visto que pacientes deprimidos têm níveis 

elevados de cortisona, não respondem a testes de supressão da dexametasona e têm as 

glândulas pituitárias adrenais aumentadas (BENTLEY, PAGALILAUAN, SIMPSON, 2014; 

SHYN, HAMILTON, 2010; SULLIVAN, NEALE, KENDLER, 2000; KENDLER, 

KESSLER, WALTERS et al., 1995; ZUNSZAIN et al., 2011).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503270700170X%23bib24
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1.2.1 Envolvimento do Eixo Hipofisário-Estresse e Depressão 

 

Torna-se pertinente mostrar origem do termo estresse, que foi tomado de 

empréstimo da física e empregado por Hans Selye para descrever uma ameaça real ou 

potencial à homeostasia.  

O estresse humano pode colaborar para a patogênese da depressão e também 

influenciar na gravidade e recorrência desta doença debilitante (JOCA, PADOVAN, 

GUIMARÃES, 2003). Alguns estudos mostram que até 85% dos pacientes experienciam 

significantes eventos estressantes antes do início dos sintomas depressivos (PARKER et al., 

2003).  

Atualmente, além dos estressores físicos, fatores psicológicos, como novidade ou 

problemas sociais, também são aceitos como agentes estressores capazes de induzir alterações 

comportamentais e fisiológicas significativas.  

A sobrevivência e o bem-estar exigem uma contínua adaptação aos desafios 

externos e às alterações do ambiente interno (MCEWEN, 2007). Isto é conseguido por meio 

de sinais sensoriais integrados no cérebro que conduzem à ativação coordenada de respostas 

comportamentais, autonômicas endócrinas e dirigidos para manter a homeostase (Figura 1).  

 

Figura 1 – Envolvimento do Eixo HPA na Resposta ao Estresse. 
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Eixo HPA - a interrelação do hipotálamo com a hipófise e as suprarrenais é um componente central na resposta 
neuroendócrina do cérebro ao estresse. O hipotálamo, quando estimulado, secreta o hormônio liberador da 
corticotropina (CRH) no sistema porta-hipotálamo, que faz o aporte sanguíneo para a parte anterior da hipófise. 
O CRH estimula a hipófise (as setas vermelhas indicam as vias de estimulação) a secretar o hormônio 
adenocorticotrópico (ACTH) na corrente sanguínea. O ACTH faz que as suprarrenais liberem o cortisol, um 
hormônio clássico de estresse (as setas azuis indicam os efeitos inibitórios) que age no hipotálamo para inibir a 
liberação contínua de CRH. Além de um potente imunor-regulador, o cortisol age em muitas partes do sistema 
imunológico para evitar que reaja de forma excessiva e lese células e tecidos sadios. 
Fonte: Disponível em: http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/figuras.htm. 2014. Acesso em: 11 set. 2014. 

 

Dessa forma, verifica-se, na figura 1, que a principal resposta neuroendócrina ao 

estresse acontece por intermédio da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), o 

qual consiste em estimular os neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo e 

consequentemente liberar os neuropeptídeos, hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e 

vasopressina (VP), que estimulam a hipófise a liberar o hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH). Isto leva à estimulação da secreção de glicocorticoides pelo córtex adrenal, que é 

essencial para a adaptação ao stress (AGUILERA, 2011). 

Os glicocorticoides (cortisol em humanos e corticosterona em ratos e 

camundongos) agem sobre os receptores específicos presentes na maioria dos tecidos 

periféricos e no cérebro, dando início a mudanças metabólicas e neuromoduladores 

necessárias para lidar com o desafio (MCEWEN, 2007). 

Além de ativar o eixo HPA por aumento de ACTH e glicocorticoides, os 

peptídeos hipotalâmicos VP e CRH são liberados dentro do cérebro onde eles são em grande 

parte responsáveis por respostas comportamentais e autonômicas ao estresse (VALE et al., 

1983 apud AGUILERA, 2011). Os glicocorticoides atuam em nível cerebral, onde eles 

exercem influência inibitória no núcleo paraventricular a fim de parar as atividades do eixo 

HHA por meio de processos de retroalimentação negativa (VINCENT, 2013). Quando os 

receptores estão disponíveis em nível alto, a inibição por retroalimentação do núcleo 

paraventricular é aumentada, a atividade no eixo HHA é fortemente controlada. Contudo, 

quando estes receptores estão em nível baixo, a inibição por retroalimentação é ineficiente e o 

estímulo que provoca a resposta no eixo HHA permite um aumento, maior que o normal, nos 

níveis de cortisol (KLOET, 1998). 

É evidente que a ativação aguda do eixo HPA durante o stress é necessária para a 

adaptação do organismo (MCEWEN, 2007). Por outro lado, a exposição excessiva a níveis 

elevados de hormônios do estresse, incluindo CRH e corticosterona, pode ser prejudicial e 

causar prejuízos potenciais ao organismo, predispondo às doenças psiquiátricas, reprodutivas, 

imunológicas, distúrbios metabólicos e cardiovasculares (MCEWEN, 1998), incluindo a 
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imunossupressão, inibição do crescimento, distúrbios do sono, impedimento da memória, 

diminuição do comportamento sexual e disforia crônica (D´AMATO, RIZZI, MOLIS, 2001; 

CONRAD et al., 1996; MCEWEN, 1998; McEWEN, 2000; PEETERS, BROEKKAMP, 

1994; HUETHER et al., 1999) devido a uma hiperestimulação do eixo HPA (AGUILERA, 

2011). Portanto, o mesmo hormônio do estresse que é vital para a sobrevivência do organismo 

durante o estresse agudo pode também predispor o organismo a doença se o período de 

estresse for prolongado (YU, HOLSBOER, ALMEIDA, 2008; ZUNSZAIN et al., 2011).  

O hipocampo é particularmente susceptível aos efeitos danosos do estresse 

prolongado. Em humanos, níveis elevados de cortisol durante a vida predizem atrofia 

hipocampal e têm sido relacionados aos déficits cognitivos observados em pacientes 

deprimidos, evidenciados pela diminuição da ramificação dendrítica, diminuição da 

neurogênese e diminuição da expressão de RNAm do receptor de glicocorticoides no 

hipocampo (SHELINE, GADO, KRAEMER, 2001; FUCHS, 2007; PHAM et al., 2003).  

Inúmeras evidências favorecem a hipótese de que a neurotransmissão 

serotoninérgica seja sensível a diferentes estresses e de que esteja envolvida com os processos 

de adaptação a eventos aversivos (CHAOULOFF, BERTON, MORMÈDE, 1999). Por 

exemplo, a adaptação à imobilização forçada é acompanhada de aumento da sensibilidade da 

neurotransmissão serotoninérgica, assim a administração de agonistas 5-HT1A previne o 

desenvolvimento dos déficits comportamentais induzido por esse estresse (KENNETT, 

DOURISH, CURZON, 1987). Várias evidências apontam o hipocampo como local desta 

interação entre estresse repetido e serotonina (DEAKIN, GRAEFF, 1991). Baseados nelas, 

Deakin & Graeff (1991) sugeriram que projeções serotoninérgicas que partem do núcleo 

mediano da rafe (NMR) para o hipocampo, estrutura rica em receptores 5-HT1A, seriam as 

responsáveis por esta adaptação ao estresse repetido, desconectando as associações aversivas 

previamente aprendidas de suas conseqüências comportamentais. 

 

1.2.2 Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF: Brain Derived 

Neutrofic Factor) 

 

A hipótese neurotrófica da depressão postula que o estado depressivo está 

associado à diminuição da neuroplasticidade e atrofia neuronal em áreas do cérebro 

relacionadas com humor e memória (LANG, BORGWARDT, 2013).  

Vários estudos indicam que a melhora dos déficits cognitivos está associada à 

neurogênese (DUMAN, MONTEGGIA, 2006; NANDAM et al., 2007, PITTENGER, 



26 
 

DUMAN, 2008; MELO et al., 2012) e tem investigado os efeitos dos antidepressivos em 

memória (CASTANEDA et al., 2008; PAIZANIS, 2007). Apesar de déficits de memória 

serem comuns em muitas doenças relacionadas à ansiedade e depressão, a relação entre a 

melhora dos sintomas relacionados ao humor por antidepressivos e seus efeitos sobre a 

memória ainda não está bem elucidada (AUSTIN et al., 2001).  

O impacto negativo do estresse crônico sobre as funções neuronais de 

plasticidade, aprendizado e memória pode ser modulado por vários mecanismos, 

possivelmente, pelo envolvimento de glicocorticoides, fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF), entre outros (SANDI, NAVA, 2007).  

O BDNF é a neurotrofina mais onipresente no cérebro dos roedores e é afetado 

por glicocorticoides (SCHAAF, DE KLOET, VREUGDENHIL, 2000), sendo considerado 

como um fator importante nos mecanismos reguladores da sinaptogênese (CUNHA, 

BAMBILLA, THOMAS, 2010) e tendo sido amplamente investigado. Foi demonstrado que 

os seus níveis sanguíneos são mais baixos em pacientes deprimidos em comparação com 

controles saudáveis e que os seus níveis sanguíneos aumentam após os tratamentos bem 

sucedidos com drogas antidepressivas e eletroconvulsoterapia (BRUNONI et al., 2008, 

BRUNONI et al., 2014 e MOLENDIJK et al., 2014; MELEIRO, 2014). 

 

Figura 2 – BDNF e Depressão. 

 
Fonte: Meleiro (2014). 
 

Portanto, conforme se constata, na Figura 2, os fatores neurotróficos, tais como o 

BDNF, devem ser investigados como potenciais biomarcadores do estado depressivo e 

preditores da resposta antidepressiva (BRUNONI et al., 2015). 
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1.3 Modelos Animais de Depressão 

 

Os modelos animais são ferramentas fundamentais para o estudo de doenças 

humanas, como a depressão. No entanto, pode ser difícil estudar “depressão” em roedores. 

Um desafio é selecionar as medidas qualitativas em ratos as quais são indicativas de 

depressão em humanos, já que os sintomas da depressão humana são frequentemente 

subjetivos, variáveis e, às vezes, contraditórios. Além disso, alguns sintomas não podem ser 

medidos em animais de laboratório, como as ideias suicidas, por exemplo (WILLNER, 2005; 

QUIAO et al., 2014).  

Alguns modelos animais tem sido desenvolvidos com o intuito de determinar a 

influência do estresse no desenvolvimento da depressão, tais como: modelos do estresse 

crônico moderado e modelo da administração de corticosterona. Esses modelos estão sendo 

amplamente utilizados (KIM, HAN, 2006; ZHAO, 2008; SHYTI et al., 2015).  

 

1.3.1 Modelo da Administração de Corticosterona 

 

Em roedores, vários achados indicaram que repetidas injeções de corticosterona 

(CORT) induziram aspectos comportamentais e neuroquímicos da depressão, incluindo 

efeitos sobre a neurogênese (ZHAO, 2008; PITTA et al., 2013; MAO et al., 2012; SHITY et 

al., 2015), o metabolismo cerebral de monoaminas (INOUE; KOYAMA , 1996) e aumento da 

depressão como demonstrado em testes comportamentais, tais como o teste de nado forçado e 

o teste de suspensão da cauda (MARKS, FOURNIER, KALYNCHUK, 2009, LIJIMA et al., 

2010; SILVA et al., 2013). Com base nestes resultados, foi possível concluir que esse modelo 

animal é válido para o estudo da etiologia da depressão e para avaliar a eficácia de 

medicamentos antidepressivos (STERNER, KALYNCHUK, 2010), tendo sido apontado 

inclusive como um modelo animal de depressão resistente ao tratamento (CALDARONE, 

ZACHARIOU, KING, 2014) e como um modelo animal de depressão psicótica primária 

(LIJIMA et al., 2010).  

 

1.3.2 Testes Comportamentais para o Estudo da Depressão 

 

Apesar de ser impossível examinar todos os sintomas da depressão manifestados 

em pacientes por intermédio de modelos animais, uma ampla gama de medidas 
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comportamentais tem sido usada com o intuito de “medir” a depressão em roedores como o 

impedimento da memória, o distúrbio do sono, a exploração no campo aberto, a interação 

social, a anedonia e os comportamentos de desamparo, sendo que a anedonia e do desamparo 

aprendido são os mais frequentemente utilizados.  

Diversos trabalhos indicam que a administração prolongada de Cort provoca 

mudanças consistentes em uma variedade de comportamentos nos animais que podem ser 

considerados sintomas da depressão, tais como: desamparo aprendido, verificado pelo 

aumento do tempo de imobilidade no teste de nado forçado e de suspensão da cauda (CRYAN 

et al., 2005; JOHNSON et al., 2006; MARKS, FOURNIER, KALYNCHUK, 2009; 

FERNANDES et al., 2012) e anedonia, representada pela inibição do comportamento sexual 

(GORZALKA et al., 2001), diminuição da ingestão de sacarose (DAVID et al., 2009; 

GOURLEY et al., 2008a), diminuição da resposta para o reforço alimentar (GOURLEY et al., 

2008a, b) e diminuição do grooming (DAVID et al., 2009).  

Além disso, existem evidências de que a administração repetida de Cort produz 

comportamentos ansiosos em diversas tarefas, incluindo o labirinto em cruz elevado (PEGO 

et al., 2008), o modelo do claro/escuro (MURRAY et al., 2008) e do campo aberto (DAVID 

et al., 2009; SKORZEWSKA et al., 2006, MARKS, FOURNIER, KALYNCHUK, 2009). 

Estes trabalhos são extremamente relevantes uma vez que a manifestação de sintomas 

puramente depressivos sem qualquer sintoma de ansiedade não ocorre muito frequentemente 

em pacientes deprimidos (MINEKA et al., 1998)  

Descobertas recentes indicam que um aumento de glicocorticoides por estresse 

também podem prejudicar a recuperação da memória em animais (TAKATSU-COLEMAN et 

al., 2013; RUETTI et al., 2014), mimetizando uma característica que também pode aparecer 

em humanos (MCGAUGH, ROOZENDAAL, 2009). Testes que podem ser utilizados para 

avaliação da memória incluem ymaze para avaliar memória de trabalho (YAMADA et al., 

1996; DALL’IGNA et al., 2007) e esquiva passiva para avaliar memória afetiva (XU et al., 

2011). Além da cognição, em geral os pacientes podem apresentar capacidade reduzida de se 

relacionar (GODARD et al., 2012), sintoma este que pode ser mimetizado pelo teste de 

interação social (RADYUSHKIN et al., 2009).  

Finalmente, está documentado na literatura que a corticosterona pode induzir 

depressão associada a delírios (LIJIMA et al., 2010) e, atualmente, o teste comportamental 

padrão ouro para estudos de psicose, envolvendo animais, é o teste de inibição pré-pulso 

(RIBEIRO et al., 2013), que fornece uma medida operacional do filtro sensório-motor 
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refletido pela capacidade de inibição de um reflexo de sobressalto quando um estímulo 

sensorial é precedido por outro de menor intensidade (HOFFMAN, ISO, 1980).  

Dessa forma, a validade do modelo de administração de Cort para simular a 

sintomatologia da depressão está bem estabelecida, pois induz mudanças comportamentais e 

reprodutíveis para o estudo dessa patologia. 

 

1.3.3 Dosagem de BDNF na Depressão 

 

Em modelos animais de estresse crônico e em pacientes deprimidos, observou-se 

que há redução de BDNF no hipocampo. Por causa do estresse, podem-se observar alterações 

no tamanho do hipocampo, que já são documentadas também em humanos, o que é justificado 

pela perda de tecido neuronal local, devido à redução de fatores neurotróficos e consequentes 

cascatas de reações (MELEIRO et al., 2014).  

Estudos post mortem em pacientes deprimidos mostram redução na expressão de 

BDNF. A neurogênese parece ser a via final comum dos tratamentos já existentes e dos 

futuros. A injeção de BDNF no hipocampo de animais de laboratório induz alterações de 

comportamento semelhantes ao tratamento com antidepressivos (MALBERG, BLENDY, 

2005). Essa ação ocorre via receptor de BDNF, o TrkB, que é um alvo promissor para novas 

terapias antidepressivas. BDNF e estimulação via TrhB suscitam inúmeras cascatas 

intracelulares como fator transcripcional CREB, o que ativa inúmeros genes, como os das 

neurotrofinas (NAIR, VAIDYA, 2006). O aumento de BDNF em outras regiões pode causar 

sintomas depressivos (por exemplo, no circuito de recompensa), como a região tegmentar 

ventral (MELEIRO et al., 2014).  

 

1.4 Abordagem Terapêutica da Depressão 

 

Diversas modalidades têm evidência de eficácia no tratamento de DM. Este inclui 

intervenções comportamentais, psicoterapia em suas diversas formas, e intervenções 

psicofarmacológicas.  
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1.4.1 Intervenções Comportamentais 

 

Este tratamento é utilizado principalmente por pacientes que apresentam 

dificuldades com a terapia farmacológica devido aos efeitos indesejáveis que ela promove ou 

a dificuldade de acesso (BENTLEY, PAGALILAUAN, SIMPSON, 2014).  

Hidaka (2012) mostrou a associação da depressão com os hábitos de vida e 

evidenciou afastamento familiar, diminuição da interação social e redução do sono em 

pessoas que se alimentavam mal e que eram sedentárias e estressadas.  

Outros trabalhos mostraram evidências de que dieta controlada, realização de 

exercícios físicos, sono bem controlado e não utilização de álcool assim como de tabaco são 

fatores que contribuem para o tratamento da depressão (SARRIS et al., 2013; COONEY et 

al., 2013; BENTLEY, PAGALILAUAN, SIMPSON, 2014).  

Outros tratamentos tais como meditação, musicoterapia, terapia com animais e 

vários outros que envolvem relaxamento também têm sido citados (SARRIS et al., 2014; 

KAMIOHA et al., 2014; KAMIOHA et al., 2014).  

 

1.4.2 Psicoterapia 

 
A psicoterapia é uma intervenção bem estudada para a DM. Muitas formas de 

psicoterapia, incluindo a terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia interpessoal, terapia 

de resolução de problemas, psicodinâmica, entre outras, têm mostrado eficácia no tratamento 

de DM (CUIJPERS et al., 2008).  

A eficácia da psicoterapia em estudos de comparação com placebos mostrou taxas 

de remissão importantes de depressão. Estudos relatam um benefício adicional de 14% para a 

resolução de depressão associada aos cuidados habituais. No entanto, muitos pacientes ainda 

demonstram dificuldade de acesso devido a não cobertura dos planos de saúde ou à descrença 

na sua eficácia (BEA, TESAR, 2002).  

 

1.4.3 Intervenções Psicofarmacológicas 

 

Muitos sintomas de depressão maior são comuns a outras doenças psiquiátricas, 

complicando esquemas diagnósticos (MEADER et al., 2011).  

Em geral, a primeira e a segunda geração de antidepressivos tem eficácia entre 

60%  



31 
 

a 70% dos pacientes (GARTLEHNER, 2007). Embora não haja tanta diferença quanto a 

eficácia, os de segunda geração, tais como medicamentos inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina (ISRS), inibidores seletivos da recaptação de serotonina noradrenalina (ISRSN), 

bupropiona e mirtazapina tem preferência em relação aos de primeira geração, tais como 

inibidores da monoaminoxidase (IMAO) e antidepressivos tricíclios (ATC) devido à menor 

incidência de efeitos colaterais e à redução do risco de mortalidade em situações de overdose, 

embora tenham maior custo (HAWTON et al., 2010; STAHL, 1998, GARTLEHNER et al., 

2008). Caracterizam-se também pela relativa falta de efeitos anticolinérgicos, sendo também 

menos sedativos que os tricíclicos (MONTGOMERY, 1994). 

Atualmente, o tratamento tem sido realizado por meio de monoterapia ou pela 

combinação da monoterapia com outras modalidades de atendimento (FOURNIER, 2010). 

Além disso, os efeitos não são observados prontamente. Cerca de um terço dos pacientes 

requerem dez semanas de tratamento para o início de resposta (RUSH, 2007; BLIER, El 

MANSARI, 2013; RIBEIRO et al., 2014).  

Devem ser considerados também os ajustes de dose e escolha da melhor classe em 

situações especiais, tais como insuficiência renal e hepática, gravidez e/ou lactação 

(BENTLEY, PAGALILAUAN, SIMPSON, 2014).  

Estudos mostram que escitalopram e sertralina apresentam-se estatisticamente 

superior em relação às outras opções para o tratamento, resultando em alta eficácia e 

tolerabilidade em estudos. No entanto, na clínica, o impacto destas diferenças estatísticas não 

é tão perceptível (CIPRIANI et al., 2009).  

Entre os ISRS, a fluvoxamina tem-se destacado como critério de escolha na 

terapia de depressão. Esta tem-se mostrado eficaz mesmo no tratamento das depressões 

severas. (OTTEVANGER, 1991). Tem-se utilizado a fluvoxamina também no tratamento dos 

transtornos de ansiedade, entre eles, o transtorno obsessivo-compulsivo (MUNDO et al., 

2001), a ansiedade generalizada, a fobia social, o transtorno de estresse pós-traumático e os 

estados mistos de ansiedade e depressão (LAWS et al., 1990), além da depressão maior com 

ansiedade comórbida (SONAWALLA et al., 1999). 

Del Porto et al. (2007) em estudo, utilizando fluvoxamina, confirmou sua eficácia 

e tolerabilidade no tratamento do transtorno depressivo maior, assim como sua eficácia no 

tratamento das alterações do sono encontradas nos pacientes deprimidos. O perfil de eventos 

adversos foi o esperado para os ISRS, ressaltando-se o fato de que poucos pacientes relataram 

disfunção sexual (2,5% dos pacientes). 
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Os antidepressivos podem causar uma série de efeitos adversos, entre eles: 

náuseas, vômitos, diarreia e dor de cabeça, sendo que estes tendem a se resolver com o tempo. 

Em contrapartida, podem causar ganho ou perda de peso, fadiga e  disfunção sexual de forma 

mais crônica. Em geral, os pacientes devem estar preparados para inicio imediato dos efeitos 

adversos com demora dos efeitos terapêuticos (GHARBIA, 2015).  

Considerando o ISRS, observa-se também a ocorrência de hiponatremia, queda e 

fraturas. Estas últimas ocorrem devido a uma diminuição da mineralização óssea. Também 

deve haver cautela no uso de múltiplos antidepressivos por causa do risco de síndrome 

serotoninérgica (MOURA et al., 2014; EDWARD, BOYER, 2005).  

Infelizmente, aproximadamente 30% a 40% dos pacientes não respondem à 

primeira linha de tratamento. Depressão resistente ao tratamento (DRT), por definição,  

é a incapacidade de responder a doses adequadas e duração da terapia de dois diferentes  

antidepressivos de duas classes. Por isso, torna-se necessário obter um histórico completo do 

paciente, incluindo as infomações: número de episódios depressivos, comorbidades 

psiquiátricas, uso de substâncias, histórico do uso de antidepressivos, como dose, duração do 

tratamento (SOUERY, PAPAKOSTAS, TRIVEDI, 2006).  

Considerando a depressão psicótica, conhecida por ser particularmente resistente 

ao tratamento com antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS) sozinhos, existem relatos na literatura que pacientes com depressão 

psicótica respondem melhor a uma combinação de fármacos antipsicóticos e antidepressivos 

(MATTHEWS et al, 2002). Em contrapartida, estudos têm demonstrado a eficácia da 

utilização da monoterapia com fluvoxamina no tratamento das depressões delirantes (GATTI 

et al., 1996; ZANARDI et al., 1998); sua eficácia nesses casos tem sido atribuída a alta 

afinidade pelos receptores sigma de tipo 1 (d1) (FURUSE, HASHIMOTO, 2010).  

Considerando a depressão causada pelo estresse, associado ao uso crônico de 

glicocorticoides, drogas antidepressivas podem prevenir a atrofia hipocampal nesses 

indivíduos (SHELINE, GADO, KRAEMER, 2003). O tratamento crônico com essas drogas 

aumenta a neurogênese e a expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no 

hipocampo de ratos (MALBERG et al., 2000; DUMAN, NAKAWA, MAYBER, 2001). Este 

fator neuroprotetor é diminuído por exposição ao estresse e sua administração, tanto periférica 

como intra-hipocampal promove efeitos antidepressivos em modelos animais de depressão 

(RASMUSSON, LIBIN, DUMAN, 2002; SHIRAYAMA et al., 2002).  
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1.5 Produtos Naturais  

 

Atualmente os produtos naturais tem sido alvo de diversos estudos por 

apresentarem grande potencial como fonte de novos fármacos (CARLSON, 2010) e, portanto, 

sendo alvo da indústria farmacêutica (VIEGA JR, BOLZANI, BARREIRO, 2006).  

 

1.5.1 Família Lauraceae 

 

A família Lauraceae é considerada uma das famílias de plantas mais primitivas 

pertencentes à divisão Magnoliophyta (CRONQUIST, 1988). A Lauraceae é uma família de 

angiospermas que se apresenta amplamente distribuída pelas regiões tropicais e subtropicais 

do planeta, sendo formadas por 54 gêneros e por 2.500 a 3.000 espécies (WERFF; RICHTER, 

1996; GARCEZ et al., 2009). É composta por árvores e arbustos aromáticos persistentes à 

maioria das espécies. Como se verifica na Figura 3, esta família está mal representada na 

África, mas muito comum no continente americano e asiático, na Austrália e em Madagascar 

(STEVEN, 2001; QUINET; ANDREATA, 2002; RINALDO, 2012).  

 

Figura 3 – Distribuição da Família Lauraceae no Mundo. 

 
Fonte: STEVEN, 2001. 

 

As Lauraceae são um grupo de grande importância econômica mundial. De fato, 

muitas espécies produzem especiarias e óleos utilizados por milênios. Uma justificativa pode 
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ser o fato de que são abundantes os óleos essenciais na maioria das espécies e fontes em todas 

as partes da árvore (WATSON; DALLWITZ, 1992; WERFF; RICHTER, 1996). Os tipos 

mais populares são Cinnamomum (canela, cânfora), Laurus (loureiro), Persea (abacate) e 

Sassafrás (Sassafras). Entre outras coisas, Persea americana (abacate) é usado pelo seu fruto 

comestível, Cinnamomum zeylanicum (canela) pela sua casca, Laurus nobilis (louro) por suas 

folhas. O óleo de cânfora é extraído a partir da madeira de Cinnamomum camphora (cânfora). 

Benjoim (Lindera benjoim) e pau-rosa (Aniba rosaeodora) são usados em aromaterapia e na 

indústria de cosméticos. Espécies de madeira amarelas são usadas em carpintaria no 

continente sul-americano (MARQUES, 2001; RINALDO, 2012; ALCÂNTARA; 

YAMAGUCHI; VEIGA JUNIOR, 2013). 

A família Lauraceae revela um número expressivo de espécies que a apresentam 

uma diversidade de usos, destacando-se as que possuem utilização medicinal e na indústria. O 

alto valor econômico dessas espécies tem levado a uma exploração crescente ao longo dos 

anos, fazendo com que estas se tornem risco de extinção, segundo a Classificação da União 

Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais (VIEIRA; VAZ; LIMA, 

1997).  

Entre as espécies medicinais, merecem destaque as pertencentes ao gênero Aniba. 

Este é composto por aproximadamente 41 espécies de arbustos e árvores de planícies, 

distribuídas na América Central, Antilhas e, principalmente, América do Sul. A concentração 

do maior número de espécies encontra-se na região das Guianas e Amazônia Central. No 

Brasil, o gênero é representado por 27 espécies, entre elas a Aniba riparia (Nees) Mez 

(CASTELO-BRANCO et al., 2000; QUINET; ANDREATA, 2002; ALVES; ISHII, 2007; 

RINALDO, 2012). 

 A espécie Aniba riparia (Nees) Mez, conhecida popularmente como “louro”, 

“louro-faia” ou “pau-rosa” no Brasil, apresenta folhas cartáceas, foscas em ambas as faces, 

reticulação aureolada, ramos de 3mm de espessura, marrons e lenticelados, pecíolo 

canaliculado, engrossado na base e gema terminal menor que 4mm (MARQUES, 2001). 

Como se observa na Figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 – Folha de Aniba Riparia (Nees) Mez.  
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Fonte: Disponível em:  
<http://testweb.science.uu.nl/Amazon/VTGG/Lauraceae/Aniba/slides/Aniba%20riparia%201.html.>. Acesso 
em: 3 set. 2014. 

 

Segundo estudos, diversos constituintes químicos podem ser encontrados em 

algumas partes de Aniba Riparia. Na casca do caule, podem-se encontrar flavonoides, 

benzilbenzoatos e benzaldeídos (FRANCA et al., 1976; LUZ et al., 2002). Já em seu fruto 

verde, foram encontradas neolignanas, flavonoides, stirilpironas e alcaloides, principalmente 

alcamidas. Esta última classe tem sido fonte de interesse dos pesquisadores na busca de novas 

substâncias com princípios farmacologicamente ativos (BARBOSA-FILHO et al., 1987; 

CASTELO-BRANCO et al., 2000; LUZ et al., 2002; CATÃO et al., 2010). 

Os alcaloides estão comumente presentes em mais de 33 famílias de plantas e com 

grande diversidade estrutural. Compreendem a maior classe de metabólitos secundários de 

plantas, apresentando uma distinta variedade de atividades farmacológicas (BARBOSA-

FILHO et al., 2006; BOONEN et al., 2012).  

As alcamidas naturais, ou alquilamidas, constituem uma classe especial de 

alcaloides, cuja estrutura origina-se da condensação de um ácido graxo insaturado e uma 

amina, formando assim uma função amida restrita a poucos representantes da natureza. Nas 

últimas décadas, vêm recebendo maior atenção do setor biomédico devido a sua diversidade 

de atividades biológicas e farmacológicas (HOFER et al., 1986; CATÃO et al., 2010; 

BOONEN et al., 2012; RIOS, 2012).  

As alcamidas podem ser formadas a partir de feniletilaminas naturais, como a 

tiramina e a dopamina, com ácidos orgânicos. A tiramina tem sido frequentemente encontrada 
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em conjugados formando alcamidas em algumas plantas, como, por exemplo, na forma de N-

trans-coumaroil-tiramina na espécie Allium fistulosum (NISHIOKA et al., 1997), na forma de 

N-trans-feruloil-tiramina nas espécies Hypecoum imberbe e H. parviflorum (HUSSAIN et al., 

1982) e formando N-benzoil-tiramina em Aniba riparia (BARBOSA-FILHO et al., 1987), e 

seus análogos.  

Do fruto verde desta planta foram isoladas algumas alcamidas, as quais foram 

chamadas de riparina I (éter metílico de N-benzoil tiramina), riparina II (éter metílico de N-2-

hidroxibenzoil tiramina) e riparina III (éter metílico de N-2,6-dihidroxi-benzoil tiramina) em 

homenagem a espécie Aniba riparia onde foram encontradas (BARBOSA-FILHO et al., 

1987; BARBOSA-FILHO et al.,1990), conforme se verifica na Figura 3. 

Posteriormente, essas alcamidas naturais encontradas na Aniba riparia foram 

sintetizadas por Barbosa-Filho, (BARBOSA-FILHO, J. M.; SILVA, E. C.; 

BHATTACHAYYA, 1990; CASTELO-BRANCO et al., 2000; CATÃO et al., 2010)  

 

1.5.2 Riparina III 

 

A riparina III (Rip III), inicialmente isolada do fruto verde de Aniba riparia e 

posteriormente sintetizada por Barbosa-Filho et al. (1990,) é uma alcamida natural, que 

constitui uma classe especial de alcaloides, contendo uma função amida restrita a poucos 

representantes na natureza (CATÃO et al., 2005). É considerada um composto bioativo, 

sendo formada da união da tiramina com o ácido benzoico. Apresenta duas substituições no 

anel do ácido benzoico, acrescentando duas hidroxilas. Além disso, o anel da tiramina 

apresenta um metil ligado ao oxigênio, formando uma função éter (FIGURA 5).  

 

Figura 5 – Estrutura Química da Riparina III. 

O

NH

O
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Fonte: CATÃO (2005).  
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Estudos prévios mostraram algumas propriedades farmacológicas da riparina III. 

Entre elas, pode-se mencionar a ação antimicrobiana contra bactérias gram positivas (S. 

aureus) e gram negativas (E. coli) (CATÃO et al., 2005), além de efeitos espasmolíticos 

(THOMAS et al., 1994) e efeitos hipotensor e bradicárdico transitório (SEIXAS, 1996).  

Além desses efeitos periféricos, a riparina III, em estudos pré-clínicos realizados 

no laboratório, apresentou ação sobre o sistema nervoso central, com atividade ansiolítica em 

modelos animais de ansiedade como o labirinto em cruz elevado e o teste da placa perfurada 

(SOUSA et al., 2004; MELO et al., 2006), com ação antidepressiva em modelos de estresse 

como o nado forçado e teste da suspensão da cauda (SOUSA et al., 2004; MELO, 2012). 

Também apresentou um possível efeito sedativo-hipnótico e efeito anticonvulsivante em 

modelo de tempo de sono induzido por pentobarbital, assim como convulsões induzidas por 

pentilenotetrazol, respectivamente (SOUSA et al., 2004).  

Posteriormente aos achados acima identificados, o efeito antidepressivo da 

riparina III foi melhor analisado com o intuito de descobrir o mecanismo de ação envolvido. 

Então, com a utilização de antagonistas específicos, foi observado que a riparina III 

apresentou efeitos antidepressivos no teste do nado forçado e seu efeito parece estar envolvido 

com a modulação dos sistemas noradrenérgico (alfa 1 e alfa 2), serotonérgico e 

dopaminérgico (D2) (MELO et al., 2011; MELO, 2012; MELO et al., 2013), sem apresentar 

qualquer alteração no teste do campo aberto (MELO et al., 2011; MELO, 2012). Torna-se 

importante a utilização de modelos de estresse crônico que melhor representem os sintomas 

da depressão e possa elucidar informações mais concisas sobre a droga. 

Sua toxicologia pré-clínica também foi determinada por intermédio de 

citoxicidade utilizando MTT (Sal 3-(4,5-dimetil-2-tiazol)-2,5-difenil-2-H-brometo de 

tetrazolium), CAN (Ácidos Nucleicos Totais) e CVN (Captação do Vermelho Neutro). Não 

foram observadas alterações no citoplasma nem no núcleo das células tratadas com as 

riparinas que sugerissem morte celular por apoptose ou necrose. A Rip III não causou perda 

da integridade da membrana celular, não induziu fragmentação do DNA nem promoveu 

parada no ciclo celular, sendo considerada uma substância de baixa toxicidade (SILVEIRA, 

2007). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o potencial antidepressivo da riparina III em camundongos submetidos 

ao modelo de estresse induzido pela administração de corticosterona (AC) em protocolos de 

prevenção e reversão.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Utilizar e verificar por meio do teste de nado forçado (TNF) a indução do 

estado depressivo pelo modelo de estresse por AC;  

• Avaliar o efeito da Rip III na prevenção e reversão das alterações 

comportamentais de desamparo induzido nos modelos de suspensão da cauda e de nado 

forçado em camundongos submetidos ao estresse induzido pela AC; 

• Mensurar o efeito da Rip III na prevenção e reversão na anedonia em modelo 

da preferência pela solução de sacarose em animais submetidos ao estresse induzido pela AC; 

• Observar o efeito da Rip III, Flu e Cort isoladas ou associadas à atividade 

locomotora dos animais no modelo do campo aberto em camundongos submetidos ao estresse 

induzido pela AC;  

• Avaliar o efeito da Rip III na prevenção e reversão das alterações 

comportamentais de ansiedade nos modelos de labirinto em cruz elevado e campo aberto em 

camundongos submetidos ao estresse induzido pela AC; 

• Mensurar o efeito da Rip III na prevenção e reversão nas alterações de 

memória no modelo do labirinto em y em camundongos submetidos ao estresse induzido pela 

AC;  

• Mensurar o efeito da Rip III na prevenção e reversão do isolamento social 

observado no teste de interação social em camundongos submetidos ao estresse induzido pela 

AC;  

• Comprovar a eficácia desse modelo como útil também na avaliação de 

sintomas psicóticos, por meio do teste de inibição pré-pulso;  
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• Observar o efeito da Rip III na prevenção e reversão da recuperação do filtro 

sensório motor no teste de Inibição Pré-Pulso em camundongos submetidos ao estresse 

induzido pela AC;  

• Analisar o efeito da Rip III na prevenção e reversão da redução da 

concentração de BNNF em camundongos submetidos ao estresse induzido pela AC.  
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3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos avanços no conhecimento da neurobiologia e neurofarmacologia da 

depressão, a terapia farmacológica atual ainda se baseia na antiga hipótese das monoaminas. 

No presente trabalho, foi investigado se ação da riparina estaria relacionada com alterações 

em nível de produção de fatores neurotróficos como o BDNF.  

Além disso, o Instituto Nacional STARD, em execução do maior e mais longo 

estudo já realizado para avaliar o tratamento da depressão, constatou que apenas cerca de um 

terço dos pacientes responderam ao medicamento inicial e aproximadamente um terço dos 

pacientes não tem uma adequada resposta clínica após o tratamento com vários 

medicamentos. A depressão resistente continua a ser um grande desafio para a psiquiatria, 

pois muitas pessoas não experimentam o alívio dos sintomas com o tratamento.  (NIMH, 

2006).  

Nesta investigação científica, o papel da riparina III na depressão resistente foi 

investigado no modelo farmacológico induzido por corticosterona, já que este foi 

recentemente considerado um modelo animal de depressão resistente, reproduzindo, ainda que 

de maneira limitada, a grande dificuldade encontrada na terapêutica: a resistência ao 

tratamento (AGO et al, 2013). Assim, tal modelo configura-se como fator preponderante na 

pesquisa de novos alvos farmacológicos, bem como de terapias alternativas. 

Considerando os pacientes que respondem bem à terapia com antidepressivos, 

embora os medicamentos tratem a depressão como um todo, sintomas como a anedonia nem 

sempre são revertidos, e esta permanece como aquele mais dificil de tratar (FRANCO-

CHAVES et al., 2013). 

Além disso, outro fator importante a ser considerado é o tempo de latência para 

início dos sintomas e a elevada taxa de efeitos adversos, pois, embora muitos destes efeitos 

sejam previsíveis, tendo em vista o conhecimento da farmacodinâmica e farmacocinética dos 

medicamentos, alguns podem ser inesperados, o que pode ser prejudicial para a adesão à 

farmacoterapia. (BLIER, El MANSARI, 2013; RIBEIRO et al., 2014).  

Desse modo, no presente estudo, avança-se na investigação dos efeitos da riparina 

da depressão, considerando-se que estudos prévios em laboratório já revelaram que essa droga 

apresenta atividade periférica e ação sobre o sistema nervoso central, incluindo ação 

ansiolítica, antidepressiva, efeito sedativo hipnótico e efeito anticonvulsivante (SOUSA et al., 

2004; MELO, 2012). Além disso, nos modelos de depressão, por meio da utilização de 
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antagonistas específicos foi observado que seu efeito parece estar relacionado com a 

modulação dos sistemas noradrenérgico, serotonérgico e dopaminérgico (MELO et al., 2011; 

MELO, 2012), sem apresentar qualquer alteração na atividade locomotora como demonstrado 

no teste do campo aberto (MELO et al., 2011; MELO, 2012). Assim, neste estudo, foram 

executados testes que dão continuidade à investigação do potencial antidepressivo da riparina 

III. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Estudo 

 

Trata-se de um estudo realizado no período compreendido entre janeiro e agosto 

de 2014, no Laboratório de Neurofarmacologia (LNF), do Departamento da Fisiologia e 

Farmacologia, da Universidade Federal do Ceará, sob orientação da Professora Doutora 

Francisca Cléa Florenço de Sousa. O estudo foi iniciado após aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal, número 13/2014.  

 

4.2 Material Botânico 

 

A planta Aniba Riparia (Nees) Mez foi identificada pelo botânico Klaus Kubtzky. 

da Universidade de Hamburgo/Alemanha (BARBOSA-FILHO et al., 1987). As frutas verdes 

da Aniba Riparia foram coletadas pelo Dr. Hipólito F. Paulino-Filho (Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) na região de Humaiatá, estado do Amazonas, no Brasil 

(BARBOSA-FILHO et al., 1987). Estas foram cedidas ao Professor Dr. José Maria Barbosa-

Filho do grupo de pesquisa do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da Universidade 

Federal da Paraíba.  

A extração e o isolamento da substância foram feitos por Stanley Juan Chavez 

Gutierrez conforme descrito abaixo sob a orientação do Professor Dr. José Maria Barbosa-

Filho que gentilmente cedeu a substância isolada para a pesquisadora, colaborando 

imensamente para o desenvolvimento desta investigação científica.  

 

4.2.1Extração e Isolamento 

 

As frutas verdes (5 kg) foram moídas e extraídas em etanol na temperatura 

ambiente. A solução foi filtrada e o filtrado foi evaporado. O resíduo (380 g) foi redissolvido 

numa solução aquosa de etanol 60%. Primeiramente, a solução foi extraída com hexano e, em 

seguida, com clorofórmio (CH3Cl3). Os solventes foram evaporados e o extrato hexânico (88 

g) foi cristalizado com metanol dando triglicerídeos (79 g). A água mãe foi evaporada, e o 

resíduo foi submetido à cromatografia (sílica gel). A eluição com solvente de polaridade 

crescente deu na ordem benzilbenzoatos (1 g) e sitosterol (75 mg). O extrado de CH3Cl3 (59 
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g) foi cristalizado com benzeno (C6H6) resultando em riparina III. A água mãe foi evaporada 

e o resíduo tratado da mesma maneira deu em ordem riparina III (3 g), riparina I (305 mg) e 

riparina II (427 mg), entre outros compostos (BARBOSA-FILHO et al., 1987).   

 

4.3 Animais 

 

 Foram utilizados camundongos swiss, fêmeas, pesando entre 22 e 26 g, 

provenientes do Biotério Central do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, da 

Faculdade de Medicina, da Universidade Federal do Ceará. Os animais serão mantidos em 

gaiolas de plástico, com ciclo claro/escuro alternado de doze horas, com luzes acesas às seis 

horas, recebendo ração padrão, tipo Purina, e água ad libitum. Os protocolos experimentais 

seguiram os princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA).  

 

4.4 Drogas 

 

Todas as substâncias a seguir foram administradas num volume de 0,1 mL/10 g de 

peso corporal. 

• CORT (20 mg/kg, por via subcutânea (sc), Sigma, St. Louis, MO, EUA) foi 

dissolvida em solução salina, contendo 0,1% de dimetilsulfóxido (DMSO) e 0,1% de Tween 

80.  

• Rip III (50 mg/kg, via oral (vo), Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, João 

Pessoa-PB, Brasil) foi dissolvida em 2% de Tween 80 e diluídas em água destilada. A escolha 

da dose utilizada foi determinada por meio de curva dose-resposta realizada por Melo (2012).  

• Flu (50 mg/kg, via oral) foi diluída em água destilada.  

• Cloridrato de cetamina (20 mg/kg, Konig, Brazil) foi dissolvida em água 

destilada).   

 

4.5 Protocolo Experimental e Tratamento dos Animais 

 

Para este estudo foram realizados protocolos de tratamento de reversão e prevenção de 

sintomas relacionados à depressão.  Dessa forma, os animais foram divididos em grupos (n = 

10-15), conforme descrito a seguir. 
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4.5.1 Tratamento de Reversão 

 

O tratamento de reverão, como pode ser constatado no Quadro 1, foi dividido nos 

seguinte grupos: 

a) Grupo 1: Controle; 

b) Grupo 2: Corticosterona (Cort); 

c) Grupo 3: Corticosterona + Riparina III (Cort + Rip III); 

d) Grupo 4: Corticosterona + Fluvoxamina (Cort + Flu). 

Para avaliar a reversão, cada animal recebeu diariamente uma injeção SC de 

corticosterona 20 mg/kg, ou de veículo, durante 22 dias. A partir do 14º dia de tratamento em 

diante, os animais dos grupos 1, 2 e 3 receberam respectivamente a administração oral de 

veículo, riparina III (50 mg/ kg) ou fluvoxamina (50 mg/kg) durante oito dias, com um 

intervalo de uma hora entre os tratamentos.  

Além disso, Rip III (50 mg/kg) ou FLU (50 mg/kg) foram administradas por via 

oral, por sete dias consecutivos para determinar se estas substâncias são capazes de, por si só, 

alterar a atividade locomotora dos animais.  

A fluvoxamina foi usada como antidepressivo padrão, porque entre os inibidores 

da recaptação da serotonina, essa droga tem-se mostrado eficaz em vários estudos envolvendo 

monoterapia, sem a necessidade de associação com antipsicóticos (em caso de depressão 

psicótica), e apresentado alta razão de resposta entre os pacientes (ZANARDI et al., 1996;  

ZANARDI et al., 1998; GATTI et al., 1996; FURUSE, HASHIMOTO, 2009).  

Testes comportamentais foram registrados no 14º, 15º, 21º e 22º dia de tratamento 

e uma hora após a última administração ter sido realizada. No 14º e  no 15º dia,  foram 

realizados o Teste de Nado Forçado (TNF) e Teste do Campo Aberto (TCA). No 21º e  no 22º 

dia, foram repetidos os dois testes e realizados também o Teste de Suspensão Cauda (TSC), 

anedonia, Labirinto em Cruz Elevado (LCE), Labirinto em Y ou Ymaze (YM), Teste de 

Interação Social (TIS) e Teste de Inibição Pré-Pulso (IPP).  

Finalmente, os animais foram sacrificados para dissecação do hipocampo e 

dosagem de BDNF.  
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Quadro 1 – Esquema do Tratamento de Reversão. 

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

4.5.2 Tratamento de Prevenção 

 

O tratamento de prevenção, como pode ser constatado no Quadro 2, foi dividido 

nos seguinte grupos: 

a) Grupo 1’: Controle (Controle 14); 

b) Grupo 2’: Corticosterona (Cort 14); 

c) Grupo 3’: Riparina III + Corticosterona (Rip III + Cort). 

O tratamento de prevenção ocorreu em um intervalo de 14 dias, sendo que o 

grupo 1’ recebeu durante todos os dias solução salina (SC) e água destilada (VO); o grupo 2’ 

recebeu CORT (20mg/kg, SC); e o grupo 3’ recebeu Rip III (50mg/kg, VO, seguida de CORT 

(20mg/kg, SC). No 14º dia de tratamento, testes comportamentais foram realizados, incluindo 

TNF, TSC, TCA, anedonia, TIS, YM, LCE. Em seguida, os animais foram sacrificados para 

dissecação do hipocampo e dosagem de BDNF.  
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Quadro 2 – Tratamento de Prevenção. 

 
Fonte: Elabaorado pela autora da pesquisa. 

 

4.6 Testes Comportamentais 

 

4.6.1 Teste de Nado Forçado  

 

Esse teste foi utilizado para avaliar a indução do estresse por corticosterona e o 

potencial antidepressivo da riparina III. Foi realizado de acordo com o modelo de Porsolt et 

al. (1977) com poucas modificações. Os animais foram colocados no cilindro com água, e a 

duração total da imobilidade (em segundos) foi registrada durante cinco minutos por um 

observador cego ao tratamento dado a cada animal. O camundongo foi considerado imóvel 

quando ele permaneceu flutuando passivamente em posição vertical, podendo fazer até leves 

movimentos para manter a cabeça fora d´água. 
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Quadro 3 – Esquema do Teste de Nado Forçado. 

 
 

4.6.2 Teste de Suspensão de Cauda 

 

O teste de suspensão da cauda (STERU et al., 1985) é um outro método utilizado 

para avaliar o potencial antidepressivo de drogas. Nesse teste, cada camundongo foi suspenso 

pela cauda à beira de uma prateleira e colocado a 58 cm acima do topo da mesa. O 

camundongo foi fixado no seu lugar por meio de uma fita adesiva, colocada cerca de 1 cm a 

partir da ponta da cauda. O tempo durante o qual os animais permaneceram imóveis, ao longo 

de um período de seis minutos, foi registrado. Cada animal foi submetido a este teste apenas 

uma vez (STERU et al., 1985). 

 

Quadro 4 – Esquema do Teste de Suspensão da Cauda. 

 
       Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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4.6.3 Teste de Preferência pela Solução de Sacarose 

 

A anedonia foi avaliada por meio do teste de preferência pela solução de sacarose. 

O teste foi realizado como descrito por Strekalova e Steinbusch (2010) com pequenas 

modificações. Antes do teste, os camundongos foram treinados para se adaptar a uma solução 

de sacarose (2%, v/v) por intermédio da colocação de dois frascos de uma solução de sacarose 

em cada gaiola, durante dezoito horas; em seguida, foram expostas aos animais duas garrafas, 

contendo água, durante 18 h. Por fim, durante o mesmo período de tempo, os animais 

receberam a opção de uma garrafa de água e outra de sacarose. O teste foi realizado no 

período da noite sem privação de comida. Ao final do teste, foram determinados o consumo 

de água e a porcentagem de preferência pela solução de sacarose a qual foi calculada pela 

seguinte fórmula: 

 

 

Quadro 

5 – 

Esquema do Teste de Preferência pela Solução de Sacarose. 

 
       Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

4.6.4 Campo Aberto 

 

Esse teste foi utilizado para avaliar a atividade locomotora, tendência exploratória 

e ansiedade do animal. O aparato para realização deste teste é feito de acrílico (ou seja, 

 

Preferência de sacarose (%) =              consumo de sacarose              x 

100 
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paredes transparentes e piso preto, 30 × 30 × 15 cm) e dividido em nove quadrados de área 

igual. Cada camundongo foi colocado no centro do aparato e, ao longo de um período de seis 

minutos, foram registados os seguintes parâmetros: número de quadrados cruzados ou 

crossings (ou seja, a atividade locomotora), o número de groomings (ou seja, gesto de 

limpeza com patas, pegando no corpo e púbis com a boca e as ações face-lavagem), e número 

de rearings (ou seja, o animal de pé sobre as patas traseiras). Antes da introdução de cada 

animal para a área, o aparato foi limpo com álcool 10% para eliminar possível viés devido aos 

odores que poderiam permanecer nas superfícies dos animais anteriores (ARCHER, 1973).  

 

Quadro 6 – Esquema do Teste de Campo Aberto. 

      

 

4.6.5 Labirinto em Cruz Elevado ou Plus Maze 

 

Esse é um modelo utilizado para avaliação da atividade ansiolítica de uma 

substância. O modelo Plus Maze ou Labirinto em Cruz Elevado (LCE) (LISTER, 1987) 

consiste em dois braços abertos opostos (50 x 10 cm cada um) e dois fechados (50 x 10 x 30 

cm), também opostos, em forma de cruz. Os braços abertos e fechados estão conectados por 

uma plataforma central (10 x 10 cm). A plataforma, as paredes laterais dos braços fechados 

são confeccionadas em acrílico transparente e o chão em acrílico preto. O aparelho está 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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elevado a uma altura de 50 cm do nível do chão. Para o teste, os camundongos foram 

colocados no centro do aparelho com a cabeça voltada para um dos braços fechados e o seu 

comportamento foi observado por cinco minutos. O padrão de medida da ansiedade foi a 

proporção de tempo total gasto nos braços abertos. O número de entradas nos braços abertos e 

fechados também foi utilizado como medida de atividade ou tendência exploratória. 

 

Quadro 7 – Esquema do Teste de Labirinto em Cruz Elevado. 

 
 

4.6.6 Teste do Labirindo em Y ou Ymaze 

 

 A memória de trabalho foi avaliada por meio do teste de labirinto em Y, que 

permite avaliar o comportamento cognitivo exploratório. O labirinto consiste em três braços 

idênticos de 40 cm de comprimento, 25 cm de altura e 6 cm de largura cada um convergindo a 

um ângulo igual. Cada camundongo foi colocado na extremidade de um braço e deixado para 

explorar o ambiente por oito minutos. A sequência dos braços em que os animais entraram foi 

então anotada e as informações analisadas de forma a determinar o número de entrada nos 

braços sem repetição. Uma alternação foi considerada correta se o animal visitou um novo 

braço e não retornou ao braço anteriormente visitado (exemplo de alternação correta: 1, 2, 3 

ou 3, 1, 2). Assim, a percentagem das alternações foi calculada com a razão entre as 

alternações corretas (n) e o número de visitas realizadas durante o período de observação (n-

2) multiplicado por 100 (YAMADA et al., 1996; DALL’IGNA et al., 2007).  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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Quadro 8 – Esquema do Teste do Labirinto em Y. 

 
 

4.6.7 Teste de Interação Social 

 

Esse teste, como o próprio nome sugere, avaliou a interação social dos animais. O 

aparato do teste consistia em uma caixa de acrílico  60 cm × 40 cm dividida em três câmaras. 

Os camundongos foram capazes de mover-se entre as câmaras por meio de uma pequena 

abertura (6 x 6 cm) nas divisórias. Uma gaiola de ferro foi colocada, em uma das duas 

câmaras laterais, contendo um camundongo. Os camundongos-teste foram colocados na 

câmara central. Em seguida, foram autorizados cinco minutos de tempo de exploração na 

caixa.  (RADYUSHKIN et al., 2009). O tempo gasto em cada uma das três câmaras foi 

mensurado e preferência social foi definida da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

(tempo gasto% na câmara social) - (tempo gasto% na câmara 

oposta). 
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Quadro 9 – Esquema do Teste de Interação Social. 

 
 

 

4.6.8 Inibição Pré-Pulso  

 

Inibição Pré-Pulso (IPP) é caraterizada pela redução de reflexo de sobressalto a 

um estímulo acústico intenso (pulso), quando imediatamente precedido por um estímulo de 

menor intensidade (HOFFMAN, ISON, 1980; SWERDLOW et al., 2001). A reação corporal 

dos ratos a um estímulo acústico, na presente pesquisa, foi monitorada em uma câmara 

(INSIGHT equipamentos científicos – Brasil modelo EP-175) conectada a um tubo (diâmetro 

8,2 cm, comprimento 20 cm) montada em uma caixa fechada ventilada.  

Camundongos foram colocados em um contensor (4,5 x 5,0 x 5,5 cm) consistido 

de barras de aço inoxidável de 3,0 mm de diâmetro com espaçamento de 0,8 cm de distância. 

O contensor foi mantido preso em uma balança, chamada de plataforma de resposta, por 

quatro parafusos em miniaturas. Um alto-falante localizado a 15 cm do contensor, foi usado 

para fornecer os estímulos de pulso, pré-pulso e ruído de fundo. O contensor, a plataforma e o 

alto-falante foram localizados dentro de uma câmara acústica ventilada (64 x 60 x 40 cm). 

Procedimentos de calibração foram realizados antes dos experimentos para garantir 

sensibilidades equivalentes das plataformas de resposta ao longo do período do teste.  

A sessão de testes começou ao colocar um animal no contensor para a 

aclimatação, a fim de expô-lo durante cinco minutos ao ruído de fundo (65 dB). Após o 

período de aclimatação, os camundongos foram apresentados a uma série de dez estímulos de 

treino (pulso sozinho – 120 dB, 50 ms de duração), com ensaio de intervalo de 20s. 

Posteriormente, a modulação IPP de sobressalto foi testada no seguinte protocolo: constituiu 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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de 74 ensaios pseudorandomizados divididos em oito categorias diferentes, apresentados com 

um intervalo inter-estímulos de 20s: vinte apresentações de pulso sozinho (120 dB, 50 ms de 

duração), oito apresentações de cada intensidade de pré-pulso sozinho (70, 75 e 80 dB, 

frequência 3000 Hz, 20 ms de duração), dez apresentações de cada intensidade de pré-pulso + 

intensidade de pulso com intervalo de 50 ms entre pré-pulso e pulso) e ausência de estímulo. 

Nesse bloco, o animal só recebe o estímulo de ruído de fundo (LEVIN et al., 2011). São 

utilizadas três intensidades de pré-pulso diferentes para que o teste tenha maior veracidade, 

como se fosse em triplicata.  

A média da amplitude de resposta de sobressalto aos ensaios de pulso sozinho (P) 

e pré-pulso + pulso (PP + P) foi calculada para cada animal. O nível de IPP em cada 

camundongo foi definido como a porcentagem da redução da amplitude do sobressalto nos 

ensaios de P, de acordo com a seguinte fórmula: % PPI = 100 – [100 x (PP + P /P)]. Usando 

esta fórmula, um valor de IPP de 0% denota que não houve diferença entre a amplitude da 

resposta de sobressalto do pulso sozinho e do pré-pulso + pulso, consequentemente, não 

houve IPP (LEVIN et al., 2011) (Quadro 10).  

Esperou-se que o grupo de animais tratados repetidamente com corticosterona 

apresentasse semelhança com o grupo tratado com cetamina (controle positivo), que 

manifestasse déficit de IPP neste teste comportamental e que os animais tratados com Rip III 

e Flu não apresentasse alterações nesse parâmetro.  

 

Quadro 10 – Esquema do Teste de Inibição Pré-Pulso. 

 
      

 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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4.7 Teste Neuroquímico  

 

4.7.1 Dissecação do Hipocampo 

 

Após o sacrifício por guilhotina, os animais tiveram os encéfalos rapidamente 

retirados e colocados sobre papel alumínio numa placa de petri com gelo para dissecação do 

hipocampo, com posterior preparo dos homogenatos cerebrais para detecção dos níveis de 

BDNF. O córtex pré-frontal foi rebatido para os lados, expondo parte do hipocampo que, com 

divulsionamento, foi descolado e retirado (QUADRO 6).  

Ao final da dissecação, as áreas foram colocadas em eppendorfs devidamente 

identificados, pesados e conservados a -70°C para uso posterior.  

 

4.7.2 Análise de BDNF 

 

As concentrações de BDNF em hipocampos foram medidos por anti-BDNF-

ELISA sanduíche, de acordo com as instruções do fabricante (Chemicon, EUA). 

Resumidamente, os hipocampos de camundongos foram homogeneizados em solução tampão 

de fosfato (PBS) com 1 mM de fluoreto de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM e etileno-glicol 

tetraaceticacid (EGTA). As placas de microtitulação de 96 poços (de fundo plano) foram 

revestidas durante 24 horas com as amostras preparadas em 1: 2, em um diluente e a curva-

padrão variou de 7,8 a 500 pg / ml de BDNF. As placas foram então lavadas quatro vezes com 

o diluente de amostra. Um anticorpo monoclonal de coelho anti-FNEC diluído 1:1000 em 

diluente da amostra, em seguida, foi adicionado a cada poço e incubou-se durante três horas à 

temperatura ambiente. Depois da lavagem, um conjugado de peroxidase com anticorpos 

anticoelho (diluído a 1: 1000) foi adicionado a cada poço e incubou-se à temperatura 

ambiente durante uma hora. Após a adição de estreptavidina-enzima, substrato e solução de 

paragem, a quantidade de BDNF foi determinada por absorbância em 450 nm e expressa 

como pg de proteína por g de tecido. A curva-padrão demonstra uma relação direta entre a 

densidade óptica e concentração BDNF. A proteína total foi medida pelo método de Lowry, 

utilizando albumina de soro bovino como padrão (FREY et al., 2006).  
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5 RESULTADOS  

 

O presente estudo demonstrou que a administração de Rip III foi capaz de reverter 

as alterações comportamentais induzidas pela administração repetida de CORT.  

 

5.1 Testes Comportamentais  

 

5.1.1 Nado Forçado 

 

Por intermédio do TNF foi possível verificar a indução da depressão por 

corticosterona por meios do aumento do tempo de imobilidade (Gráfico 1) com o decorrer dos 

dias de tratamento. Além disso, conforme se verifica no Gráfico 2, ficou demonstrado que o 

tratamento com Rip III (50mg/kg, VO) e Flu (50mg/kg, VO) foram capazes de reverter e 

prevenir a depressão pelo aumento do tempo de imobilidade no TNF.  

 
Gráfico 1 – Efeito da administração crônica de corticosterona na indução da depressão por 

meio  do tempo de imobilidade no TNF.  

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001 vs controle. 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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Gráfico 2 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, no tempo de 

imobilidade em camundongos no teste de nado forçado.  

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001 vs cort ou cort 14.  
Fonte Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

5.1.2 Teste de Suspensão da Cauda 

 

O TSC, utilizado para avaliar a depressão, demonstrou que Rip III (50mg/kg, VO) 

e Flu (50mg/kg, VO) foram capazes de prevenir e reverter (Gráfico 3) o aumento do tempo de 

imobilidade induzido pela administração de corticosterona.  

 

Gráfico 3 - Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, no tempo de 

imobilidade em camundongos no teste de suspensão da cauda.  

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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5.1.3 Anedonia 

  

 O teste de preferência pela solução de sacarose, utilizado para avaliar anedonia, 

demonstrou que Rip III (50mg/kg, VO) e Flu (50mg/kg, VO) foram capazes de restaurar a 

preferência pela solução de sacarose, quando comparada a água, em animais submetidos ao 

tratamento com Cort, entretanto não foram capazes de preveni-la (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na 

porcentagem de preferência pela solução de sacarose no teste de anedonia. 

 

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

5.1.4  Campo Aberto 

 

Foi realizado o teste do campo aberto no intuito de observar a atividade 

locomotora e parâmetros de ansiedade dos animais. Os resultados (da Tabela 1) mostraram 

que não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos no número de 

cruzamentos (crossings). Pode-se observar que houve aumento no número de rearings, e este 

foi revertido e prevenido pelo tratamento com Rip III (50mg/kg, VO) e Flu (50mg/kg, VO). 

Considernado o número de groomings, foi observada eficácia da Rip III apenas no tratamento 

de prevenção. 
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Tabela 1 – Efeitos de Veículo, Cort, Flu ou Rip III isolada no campo aberto ou associada a 

esse campo. 

GRUPO NÚMERO DE 
CRUZAMENTOS 

REARING GROOMING 

Veículo 7 dias 39,42± 3,474 6,333±0,9796 2,500±0,3794 

Rip III 50 mg 7 dias 35,00±2,601 5,455±1,461 1,909±0,3682 

Flu 50mg 7 dias 36,00±1,106 3,500±0,8724 1,900±0,2333 

Veículo 14 dias 37,80 ±1,467 7,333± 1,202 2,400±0,4989 

Veículo 21 dias 36,67±3,693 5,737±1,288 2,765±0,3590 

CORT 14 dias 35,00±1,880 12,10±1,748a 4,800±0,3266a 

CORT 21 dias 39,80±4,141 10,35±2,181a 3,444±0,5842 

Rip III + Cort 14 dias 35,13±4,194 10,88±5,915 10,88±2.091bb 

CORT +  Rip III 21 dias 32,60±3,455 4,389±1,487b 2,000±0,3524 

CORT +  Flu  21 dias 28,18± 2,565 2,882±0,8175bb 2,353±0,2836 b 

Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborada pela autora da pesquisa. 

 

5.1.5 Labirito em Cruz Elevado 

 

Como já foi exposto, a depressão aparece geralmente associada a sintomas de 

ansiedade, por isso foi realizado o LCE. Observou-se que os animais tratados com Rip III e 

Flu apresentaram tempo e número de entradas em braços abertos maior, se comparados ao 

grupo Cort (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Efeitos de veículos, Cort, Flu ou Rip III, associados ao labirinto em cruz elevado.  

GRUPO NEBA PEBA TPBA PTBA 

Controle 14 dias 7,500±0,7559 47,23±1,127 66,12±5,184 41,27±1,124 

Controle 21 dias 7,000±0,5641 40,42±2,215 56,58±4,195 35,55±1,887 

CORT 14 dias 6,250±,6046a 35,54±2,220a 64,17±4,215 32,43±2,369a 

CORT 21 dias 4,417±0,4840a 26,51±2,098 aaa 36,46±3,831aa 21,91±2,195aa 

CORT + Rip III 
14 dias 

6,167±0,6835 40,26±3,531 65,96±4,768 39,28±0,786 

CORT + Rip III 
21 dias 

6,833±0,5198b 41,80±2,756bbb 66,94±5,378bbb 38,21±2,647bbb 

CORT + Flu 

21 dias 

7,500±0,7923bb 39,47±1,881bbb 62,92±3,892bb 31,29±2,179bb 

Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborada pela autora da pesquisa. 
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5.1.6 Labirinto em Y 

 

O teste do labirinto em y ou ymaze foi usado para avaliar a memória de trabalho. 

Assim verificou-se por meio desse teste (Gráfico 5) que no tratamento de reversão Rip III 

(50mg/kg, VO) e Flu (50mg/kg, VO) foram capazes de reverter o déficit cognitivo causado 

pela administração de Cort. No tratamento de prevenção, não foi possível determinar o efeito 

da Rip III, pois 14 dias de administração de Cort não foram suficientes para induzir o déficit 

na memória. 

 

Gráfico 5 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na 

recuperação da memória de trabalho no teste do labirinto em y.  

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 

 

5.1.7 Interação Social 

 

Esse teste é utilizado para avaliar a interação social. Constatou-se que tanto o 

tratamento de reversão Rip III quanto o de Flu foram capazes de reverter a perda de interação 

social. Rip III também mostrou atividade no protocolo de prevenção.  
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Gráfico 6 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na 

porcentagem do tempo de permanência na câmara social no teste de interação 

social. 

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14. 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
 

 

5.1.8 Inibição Pré-Pulso 

 

Como o modelo de administração crônica de Cort foi documentado como um 

modelo de depressão psicótica, o teste de IPP foi utilizado, e os resultados (Gráfico 7) 

revelaram que Rip III mostrou ação nos pulsos 75 e 80, e Flu, nos pulsos 70, 75 e 80.  

 

Grafico 7 – Efeito da Rip III na reversão e prevenção do déficit de inibição pré-pulso, 

induzido pela administração de corticosterona, em três diferentes intensidades de 

pré-pulso (70, 75 e 80dB). 

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo nos pulsos 70, 75 e 80. A análise 
estatística foi determinada por two-way ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14.  
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 



61 
 
5.1.9 Análise do BDNF 

 

Grafico 8 – Efeito da Rip III na reversão e prevenção dos níveis de BDNF em camundongos 

expostos à administração crônica de corticosterona. 

 
Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi 
determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap 
<0,001, aap <0,01 e ap<0,05 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001, bbp<0,01 e bp<0,05 vs cort ou cort 14. 
Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Por meio desse trabalho, ficou evidenciada a eficácia do modelo de estresse 

induzido por Cort,  demonstrando que o estresse e a depressão são fenômenos 

interrelacionados. Diversas linhas de pesquisa indicam que os animais os quais passam por 

estresse crônico exibem frequentemente respostas diminuídas ou suprimidas do HPA após 

reexposição ao mesmo estressor (ZHAO, 2008). No presente trabalho, essa habituação foi 

comprovada no teste de nado forçado de 14 dias, quando se observou a redução no tempo de 

imobilidade. Outros estudos também demonstraram semelhantes resultados através de estresse 

de imobilização (MELIA et al., 1994; DHABHAR et al., 1997; COLE et al., 2000, GIROTTI 

et al., 2006;; ZHAO et al., 2008; LIJIMA et al., 2010).  

Neste trabalho, demonstrou-se também a eficácia da Rip III, já que sua 

administração foi capaz de reverter alterações comportamentais induzidas pela aplicação 

repetida de corticosterona, um modelo animal de depressão que produz comportamento 

depressivo, como observado pela diminuição da ingestão de sacarose e pelo aumento do 

tempo de imobilidade dos animais no teste de nado forçado e de suspensão pela cauda, pela 

redução da interação social e pelo déficit na memória. Ficou evidenciado ainda que a Rip III 

também foi capaz de prevenir o aparecimento de alguns desses comportamentos, tais como a 

diminuição do tempo de imobilidade no TNF e TSC, assim como a redução da interação 

social (CRYAN, 2007).  

Para o rastreio de drogas com potencial antidepressivo, os testes mais utilizados 

são o nado forçado e a suspensão da cauda (CRYAN et al., 2002;. ZHAO et al., 2008), já que 

o  aumento do comportamento passivo como a imobilidade e a diminuição do comportamento 

ativo como o nado e a escalada são indicativos de comportamentos depressivos (LUCKI et 

al., 1997).  A maior parte dos modelos animais de depressão, tais como os que aqui foram 

citados, avalia o desenvolvimento de alterações comportamentais e fisiológicas em resposta à 

pré-exposição a evento estressante inescapável (JOCA, PADOVAN, GUIMARÃES, 2003).  

Além disso, esse teste é considerado válido, porque todas as formas de tratamento 

que são eficazes em humanos, incluindo os antidepressivos típicos e atípicos, bem como a 

terapia por eletrochoque são eficazes em diminuir o tempo de imobilidade (PORSOLT et al., 

1978; CRYAN et al., 2005). De acordo com os resultados, Rip III apresentou atividade 

antidepressiva no modelo de depressão induzido por Cort, como observado em ambos os 

modelos e corroborando os resultados de um modelo de estresse agudo em estudos anteriores 

no laboratório (SOUSA, 2004; MELO, 2011).  
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Em pacientes deprimidos, um dos sintomas observado é a anedonia. O termo 

"anedonia" é caracterizado pela perda de interesse ou prazer, que são critérios necessários (em 

associação com humor deprimido) para o diagnóstico de depressão. (KENDLER, MUÑOZ, 

MURPHY, 2010; GAILLARD, GURION, LIORCA, 2013) e está associado com a disfunção 

do sistema de recompensa do cérebro (KEEDWELL et al., 2005). Associado com os testes de 

nado forçado e suspensão da cauda, pode-se avaliar a anedonia, utilizando o teste de  

preferência pela solução de sacarose (GRONLI et al., 2004). Os resultados obtidos de 

anedonia mostraram que houve uma diminuição na ingestão de sacarose após doses repetidas 

de Cort, no entanto, o tratamento com Rip III e Flu foram capazes de reverter essa situação, já 

que houve um alto consumo de sacarose, quando comparado ao consumo de água. Esse 

resultado é surpreendente se for considerado que, em geral, os fármacos tratam os sintomas 

depressivos como um todo (DI GIANNANTONIO, MARTINOTTI, 2012), mas a anedonia 

permanece como um sintoma difícil de tratar e a farmacoterapia de primeira linha existente 

nem sempre é suficiente para corrigir (MCCABE, COWEN, HARMER, 2009; FRANCO-

CHAVES et al., 2013; GAILLARD, GOURION, LIORCA, 2013).  

Por meio do número de cruzamentos no teste campo aberto ficou demonstrado 

que nem a Rip III, Flu ou Cort são drogas que alteram a atividade locomotora dos animais. 

Esse resultado exclui a possibilidade de que, nos testes em que se utiliza como parâmetro o 

tempo de imobilidade, os animais estejam respondendo devido a uma ação sedativa ou 

estimulante, visto que no TNF e TSC, o tratamento com Cort aumenta o tempo de 

imobilidade dos animais, enquanto Rip III e Flu diminuem. 

Além da avaliação da atividade locomotora, o teste de campo aberto, também 

pode dar indícios a respeito do estado emocional do animal (GORISCH, SCHWARTING, 

2006; KULESSKAIA, VOIKAR, 2014). É considerado, por exemplo, que a atividade 

locomotora do animal no centro do campo aberto é uma medida mais seletiva de ansiedade 

(CRUZ, LANDEIRA-FERNANDEZ, 2014). Outros parâmetros como o número de 

groomings e rearings também são analisados. Desse modo, percebeu-se que a administração 

de corticosterona promoveu um aumento no número de rearings e groomings no teste de 

campo aberto. Grooming é um comportamento observado em muitas espécies, incluindo 

ratos. É considerado uma adaptação de uma situação de estresse e pode ser revertido com o 

uso de drogas ansiolíticas (NIN, 2012). O tratamento com Rip III e Flu foi capaz de reverter o 

aumento desses dois parâmetros, entretanto o pré-tratamento evitou o surgimento apenas de 

groomings. 
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Ainda considerando os sintomas de ansiedade, os quais são frequentes em 

pacientes depressivos, o teste de labirinto em cruz elevado (LCE) ou plus maze foi realizado. 

O teste de LCE é o teste mais popular para procurar novos agentes ansiolíticos (PELLOW et 

al., 1985 e RODGERS et al., 1997). São consideradas ansiolíticas drogas que aumentam a 

exploração dos braços abertos e o inverso é verdadeiro para drogas serem consideradas 

ansiogênicas (VIEIRA et al., 2013).  

Os resultados obtidos mostraram ação da riparina III nos protocolos de prevenção 

e reversão considerando que ocorreu uma diminuição do número de entradas e tempo gasto 

nos braços abertos. Esses resultados corroboram estudos anteriores no LNF os quais 

demonstraram que Rip III, administrada por via oral e intraperitoneal em camundongos, 

aumentou o número e o tempo de permanência dos braços abertos no teste do plus maze, bem 

como aumentaram o número de head dips no teste do hole board sem, contudo alterar a 

atividade locomotora no teste do campo aberto ou o número de quedas no teste do rota rod 

(SOUSA et al., 2004; MELO et al., 2006, SOUSA et al, 2007). Estes resultados reunidos 

mostraram que Rip III apresentou efeito ansiolítico, sendo desprovida de efeito sedativo ou 

relaxante muscular, portanto com menos efeitos indesejáveis que os benzodiazepínicos 

clássicos (SOUSA et al., 2008).  

O aprendizado e a memória são elementos comportamentais relacionados à 

plasticidade do SNC. É bem documentado na literatura a existência de déficit cognitivo em 

pacientes com depressão, tais como  memória e a atenção (BAUNE et al., 2010; BAUNE, 

RENGER, 2014), inclusive em situações de estresse crônico (KIM, DIAMOND, 2002) e a 

reversão destes sintomas em pacientes tratados com ATD (BAUNE et al., 2012). 

Considerando isso, neste trabalho, foi feita uma avaliação da memória por intermédio da 

utilização do labirinto em Y.  Esse teste  tem sido classicamente utilizado para avaliar a 

memória espacial de trabalho em curto prazo, baseando-se na tendência dos roedores de 

explorar ambientes novos (DELLU et al., 2000). Percebeu-se, por meio desse teste, que o 

grupo tratado com Cort apresentou déficit cognitivo, mas este pode ser revertido pelo 

tratamento com Rip III e Flu. Estudos anteriores mostraram que o estresse crônico induz uma 

diminuição da memória no labirinto em Y (LUINE et al., 1994; RADAHMADI et al., 2014). 

Alguns estudiosos asseveram que 

 
Estudos apontaram para uma participação moduladora, mas não crítica, da amígdala 
na memória, mostrando que: 1) a inativação da amígdala promove atenuação, mas 
não bloqueio da retenção da tarefa; 2) essa atenuação só ocorre se a manipulação 
para impedir o funcionamento da amígdala for realizada antes ou até um tempo 
limitado depois do treino; 3) a inativação da amígdala impede a modulação da 
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memória exercida por hormônios do estresse e catecolaminas; 4) efeitos de 
manipulações em outras estruturas como o córtex insular e o hipocampo sobre a 
memória sofrem modulação da atividade na amígdala e 5) manipulações da 
atividade da amígdala basolateral modulam a expressão de proteínas relacionadas à 
plasticidade no hipocampo. (MCGAUGH, 2004; MALIN, MCGAUGH, 2006).  

 

Apesar de a indução da depressão ter sido comprovada pelo TNF, observou-se 

que a administração de Cort por 14 dias não foi suficiente para induzir um déficit na memória 

dos animais. No entanto, esse resultado foi alcançado com a administração de 21 dias no 

protocolo de reversão, e a Rip III foi capaz de recuperar o déficit produzido.   

Rip III e Flu também se mostraram eficazes em reverter e prevenir o isolamento 

social promovido por Cort.  Além dos déficits cognitivos, sabe-se que os episódios 

depressivos também são caracterizados por deficiências psicossociais e seu funcionamento 

global. Godard et al. (2012), em estudo prospectivo, observou que os pacientes com DM 

apresentaram moderadas a graves deficiências no trabalho e nas atividades de casa,  com 

relacionamentos moderadamente prejudicados. Kiosses e Alexopoulos (2005) também 

sugeriram que a depressão tem relação com o comprometimento das atividades diárias. Há 

evidências de que os déficits cognitivos persistentes em depressão desempenhem um papel 

importante na não recuperação dos pacientes (JAEGER et al., 2006; BAUNE et al., 2013), 

apresentando inclusive risco de suicídio (WESTHEIDE et al., 2008). Além disso, pacientes 

com essa característica tendem a ser menos responsivos ao tratamento com antidepressivos 

(MARTINEZ-ARAN et al., 2009).  

Devido aos relatos na literatura de que esse modelo de depressão por Cort pode 

resultar em sintomas também psicóticos, pode-se considerar o teste de interação social 

também importante nesse sentido, já que este pode mimetizar sintomas negativos como o 

isolamento social característico de doenças psicóticas (MONTE, 2013).  

Para corroborar com um possível potencial antipsicótico da Rip III, foi empregado 

neste trabalho o teste de Inibição Pré-Pulso (IPP) do sobressalto, já que diversos estudos 

demonstram a associação de IPP com a esquizofrenia (SWERDLOW et al., 2008; YSSI et al., 

2009; MOLINA et al., 2011; MONTE, 2013), embora a validade de face dos sintomas 

positivos em animais seja questionável. A habilidade de discriminar estímulos externos de 

relevância fisiológica ou cognitiva fornecida pelo filtro sensório-motor está comprometida em 

indivíduos com transtornos psiquiátricos (SALUM et al., 2008). A IPP ocorre naturalmente 

em humanos mas é diminuída ou ausente em esquizofrênicos (MANSBACH et al., 1988).  

Por meio dos achados, observou-se uma tendência que os animais apresentaram em 

desenvolver sintomas psicóticos ao serem tratados cronicamente com Cort, o que torna 
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interessante também estudar essa substância considerando a sintomatologia dos transtornos 

delirantes como a esquizofrenia. Mais surpreendente ainda, foi verificar que tanto a Rip III 

como a Flu apresentaram tendência em reverter as alterações.   

É interessante notar que os efeitos do tipo antidepressivos desencadeados pela 

administração de Rip III são semelhantes aos da Flu, a qual mostrou alta taxa de resposta na 

clínica. Fu et al. (2012) demonstrou, em estudo utilizando modelo de estresse, que a Flu 

mostrou aumento da liberação pré-sináptica de glutamato pela ativação pré-sináptica dos 

receptores 5-HT, elevação da concentração de Ca2+, e, em seguida, ativação dos receptores 

sigma-1 pré-sinápticos. Esta evidência experimental abre perspectivas para novos estudos que 

podem levar ao futuro uso terapêutico da Rip III nas fases de tratamento de depressão maior e 

talvez depressão resistente, tal como o modelo utilizado foi sugerido. Além disso, ficou 

evidenciado um potencial da Flu em prevenir a sintomatologia da depressão.  

Antigamente, a depressão era explicada apenas pela teoria monoaminérgica. 

Atualmente a literatura descreve a hipótese das neurotrofinas na depressão. Esta, já 

demonstrada pelos modelos animais, sugere que há uma redução dos níveis de BDNF em 

indivíduos com depressão e que a reversão dessa situação podia ser associada a uma ação 

antidepressiva, o que já foi demonstrado pelos modelos animais (KAREGE et al., 2002; 

DUMAN, MONTEGGIA, 2006).  

Muitos estudos têm sugerido que a sinalização do receptor de BDNF-TrkB é 

necessário para a ação de drogas antidepressivas comuns (CASTRÉN, VÕIKAR, 

RANTAMAKI, 2007; KOZIEK, MIDDLEMAS, BYLUND, 2008). Os resultados desta 

pesquisa mostraram que a administração de corticosterona reduziu os níveis de BDNF no 

hipocampo e que a administração de Rip III e Flu auxilia na inversão desta situação, 

indicando que a ação antidepressiva da Rip III pode estar associada à produção de fatores 

neurotróficos.  

A utilização de  camundongos fêmeas no presente estudo poderia ser considerada 

um viés, entretanto considera-se que, no tratamento crônico, todas as fêmeas passaram por 

todas as fases do ciclo hormonal. Além disso, as taxas aumentadas de transtornos afetivos em 

mulheres podem estar relacionadas a processos específicos de gênero, tais como maiores 

variações dos hormônios reprodutivos ao longo do tempo de vida e aumento da sensibilidade 

ao aumento de catecolaminas associada à consolidação da memória emocional. O sexo 

feminino, inclusive, tem sido apontado como fator de risco no desenvolvimento de depressão 

resistente. No entanto, até a data, os mecanismos específicos subjacentes a diferenças sexuais 

na fisiopatologia e no tratamento da depressão ainda são indeterminados (ALTEMUS, 2006). 
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Portanto, estudos pré-clínicos recentes acerca da depressão foram realizados, utilizando todos 

os animais do sexo feminino (YE et al., 2012; TRANSPORTADORA, KABBAJ 2013; 

SILVA et al., 2013).  

Os resultados apresentados, como já descrito, são muito promissores com relação 

ao potencial antidepressivo da riparina, e este efeito vem acompanhado da capacidade 

prevenir e/ou reverter vários sintomas associados à depressão, como ansiedade, perda da 

interação social, anedonia, déficit cognitivo. Digno de nota, também o importante papel da 

Rip III em reverter a diminuição da concentração de BDNF, induzida por corticosterona, 

sugerindo que sua ação antidepressiva pode estar relacionada à produção de fatores 

neurotróficos. Esses achados comportamentais e neuroquímicos abrem perpectivas para que 

mais estudos possam ser implementados, visando a evidenciar ainda mais a eficácia da 

riparina III e explicar com maior riqueza de detalhes as possíveis vias em que essa substância 

está envolvida. 
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7 RESULTADOS 

   

A análise dos resultados permitiu chegar a algumas conclusões que serão expostas 

a seguir. 

• Foi possível mimetizar situação de depressão associada ao estresse pelo 

modelo da administração crônica de corticosterona, observada por meio do parâmetro tempo 

de imobilidade no teste de nado forçado. 

• O modelo da administração crônica de corticosterona mostrou tendência na 

apresentação de sintomas psicóticos, evidenciadas pela redução do filtro sensório-motor em 

animais submetidos ao teste de inibição pré-pulso por meio da comparação entre os resultados 

evidenciados pela corticosterona em comparação a cetamina.  

• Rip III foi eficaz em reduzir o tempo de imobilidade nos tratamentos de 

prevenção e reversão por meio do teste de nado forçado. 

• Rip III não preveniu, mas reverteu a anedonia promovida por Cort e 

evidenciada por intermédio do teste pela preferência da solução de sacarose. 

• Rip III, Cort e Flu não alteraram a atividade locomotora dos animais no teste 

do campo aberto.  

• Rip III foi capaz de prevenir e reverter a ansiedade no teste do labirinto em 

cruz elevado e no teste do campo aberto.  

• Cort, durante 14 dias, não induziu déficit de memória no teste do labirinto em 

y. Portanto, não foi possível determinar a atividade de prevenção de Rip III e Flu.  

• Rip III, durante 21 dias, induziu déficit de memória, assim como Rip III e Flu 

conseguiram reverter esse quadro no teste labirinto em y.  

• Rip III preveniu e restaurou o isolamento de animais no teste de interação 

social. 

• Rip III apresentou-se eficaz em restaurar o filtro sensório-motor deficiente em 

animais submetidos ao tratamento com Cort pelo teste de inibição pré-pulso.  

• Rip III apresentou tendência em restaurar os níveis de BDNF reduzidos após a 

administração de sucessivas doses de corticosterona. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Riparina III apresenta promissor potencial antidepressivo, e esse efeito é 

acompanhado da capacidade de prevenir e/ou reverter vários sintomas associados à depressão, 

como ansiedade, perda da interação social, anedonia e déficit cognitivo. Sua ação é mais 

eficaz na reversão do que na prevenção da sintomatologia da depressão e pode estar 

relacionada à produção de fatores neurotróficos como o BDNF. Estes achados 

comportamentais e neuroquímicos abrem perpectivas para que mais estudos possam ser 

implementados, visando a evidenciar ainda mais a eficácia da riparina III e explicar com 

maior riqueza de detalhes as possíveis vias em que esta substância está envolvida.  

Então, pode-se afirmar que a riparina III é uma substância que já vem sendo 

estudada, considerando sua atividade como antidepressiva no contexto do SNC. Unindo as 

publicações anteriores em modelo de depressão aguda com os novos achados obtidos por 

intermédio dessa pesquisa no modelo de depressão crônica, pode-se inferir que resultados 

promissores dessa substância tem sido demonstrados.  

Torna-se interessante, portanto, realizar ainda em modelos de depressão crônica, 

testes neuroquímicos que demonstrem a expressão de monoaminas, estresse oxidativo e 

dosagem de citocinas.  

Dessa forma, pretende-se manter os estudos com a riparina no Laboratório de 

Neurofarmacologia, no sentido de elucidar as vias com as quais ela está envolvida, 

contribuindo como mais uma possível droga com potencial para ser utilizada no tratamento da 

depressão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



70 
 

 
 
 
 

REFERÊNCIAS 

 
AGUILERA, G. HPA axis responsiveness to stress: Implications for healthy aging. 
Experimental Gerontology, volume 46, Issues 2–3, junho de 2011, p. 90–95.  
 
ALBUQUERQUE, F.S.; SILVA, R.H. A amígdala e a tênue fronteira entre memória e 
emoção. Revista de psiquiatria. Rio Grande do Sul.vol.31, nº 3, suplemento 0. Porto 
Alegre:  2009. 

 

ALTEMUS, M. Sex differences in depression and anxiety disorders: potential biological 
determinants. Horm. Behav, 2006, p. 534–538. 
 
ALVES, F. M.; ISHII, I. H. Lauraceae no Município de Corumbá. Mato Grosso do Sul, 
Brasil. Rodriguésia, v. 58, n. 1,2007, p.179-192.   
 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2000). Diagnostic and statistical manual 
of mental disorders, 4ª ed., text revision. Washington, DC: American Psychiatric 
Association. 
 
ANDREWS, P. W; JÚNIOR THOMSON J. A.  The bright side of being blue: depression as 
na adaption for analyzing complex problems. Psychol. Ver., v. 116, 2009, p. 620-654. In: 
MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito antidepressivo da Riparina 
III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do estresse oxidativo. 2012.  228f. 
Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2012. 
 
ANGLADE F. et al. Opposite effects of cholinergic agents and benzodiazepine receptor 
ligands in a passive avoidance task in rats. Neurosci Lett. 1994, p. 247-250.  
 
AUSTIN, M.P.; MITCHELL P.; GOODWIN G.M. Cognitive deficits in depression: possible 
implications for functional neuropathology. Br J Psychiatry, 2001, p. 200-206. 
 
BARBOSA-FILHO et. al. C.M. Benzoyl Esters and Amides. Styrylpyrones and Neolinans 
from the fruits of Aniba Riparia. Phytochemistry, v. 26, 1987, p. 2615-2617.  
 
BARBOSA-FILHO, J. M.; SILVA, E. C.; BHATTACHAYYA, J. Synthesis of several new 
phenylethylamide of substitudes benzoic acids. Química Nova, v. 13, n. 4, 1990, p. 332-334. 
 
BAUNE, B.T.; RENGER, L. Pharmacological and non pharmacological interventions to 
improve cognitive dysfunction and funcionalability in clinical depression – A 
systematicreview. Psychiatry Research, v. 219, 2014, p. 25-50.  
 
BEA, S.M.; TESAR, G.E. A primer on referring patients for psychotherapy. Cleve Clin J 
Med, 2002; 69 (2), p. 113–114, 117–118, 120–122, 125–127. 
 

 



71 
 

BENTLEY, S.M.; PAGALILAUAN, G.L.; SIMPSON, S.A. Major Depression. Med Clin N 
Am, v. 98, 2014, p. 981–1005. 
 
BLIER P.; El MANSARI, M. Serotonin and beyond: therapeutics for major depression. Phil 
Trans R Soc B, February 25, 2013. 
 
BOYER, E. W. The Serotonin syndrome. The New England Journal of Medicine, march 
17, 2005, p.1112–1120. 
 
BRUNONI, A.R.; LOPES, M.; FREGNI, F. A systematic review and meta-analysis of clinical 
studies on major depression and BDNF levels: implications for the role of neuroplasticity in 
depression. Int J Neuropsychopharmacol, 2008, p. 1169–1180. 
 
BRUNONI, A.R et al. BDNF blood levels after electroconvulsive therapy in patients with 
mood disorders: a systematic review and meta-analysis. World J Biol Psychiatry, issue 5, 
vol. 15, 2014, p. 411-418.  
 
BRUNONI, A.R et al.Assessment of non-BDNF neurotrophins and GDNF levels after 
depression treatment with sertraline and transcranial direct current stimulation in a factorial, 
randomized, sham-controlled trial (SELECT-TDCS): An exploratory analysis. Progress in 
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Volume 56, 2 January, 2015, p. 
91-96. 
 
CALDARONE, B.J.; ZACHARIOU, V.; KING, S.L. Rodent models of treatment-resistant 
depression. European Journal of pharmacology. 2014.  
 
CARLSON E.E. Natural Products as Chemical Probes. ACS Chem Biol. 2010, p. 639-653. 
 
CASTANEDA A. et al. A review on cognitive impairments in depressive and anxiety 
disorders with a focus on young adults.  J Affect Disord, vol. 106 (1–2), 2008, p. 1–27. 
 
CASTELO-BRANCO, U. J. V. et al. Preliminary Pharmacological Studies on three Benzoyl 
Amides, constituents of Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae). Acta Farm. Bonaerense, v. 
19, n. 3, 2000, p. 197-202. 
 
CASTRÉN E; VÕIKAR V.; RANTAMÄKI T. Role of neurotrophic factors in depression. 
Curr. Opin. Pharmacol. 2007, p. 18–21. 
 
CATÃO, R.M.R. et al. Avaliação da atividade antimicrobina de riparinas sobre cepas de 
Staphylococcus aureus e Echerichia Coli multiresistentes. RABC, v. 34, n. 4, 2005, p. 247-
249.  
 
CHAOULOFF, F.; BERTON, O.; MORMÈDE, P. Serotonin and Stress. 
Neuropsychopharmacol, n. 21, 1999, p. 28-32.  
 
CHECKLEY S. The neuroendocrinology of depression and chronic stress. BR MED BULL 
1996, p. 597-617. 
 
CHOPRA K.; KUMAR B.; KUHAD A. Pathobiological targets of depression. Expert Opin 
Ther Targets, 2011, p. 379-400. 



72 
 

 
CIPRIANI A. et al. Escitalopram versus other antidepressive agents for depression. 
Cochrane Database Syst Ver, 2009. 
 
CONRAD C.D. et al. Chronic stress impairs rat spatial memory on the Y maze, and this effect 
is blocked by tianeptine pretreatment. Behav. Neurosc, 1996, p.1321-1334. 
 
COONEY G.M.  et. al. Exercise for depression. Cochrane Database 
Syst Ver, 2013. 
 
CORYELL W.; LEON, A.; WINOKUR G. et al. Importance of psychotic features to long-
term course in major depressive disorder. Am J Psychiatry, 1996, p. 483-489. 
 
CREBBIN, K.; MITFORD, E.; PAXTON, R. et al. First-episode psychosis: An 
epidemiological survey comparing psychotic depression with schizophrenia. Journal of 
Affective Disorders. Volume 105, Issues 1-3, January, 2008, p. 117–124. 
 
CRONQUIST, A. The Evolution and classification of flowering plants. 2ª ed.  New York: 
Botanical Garden, 1988, p. 517.  
 
CRUZ, A. P. M.; LANDEIRA-FERNANDEZ, J. Modelos animais de ansiedade e o estudo 
experimental de drogas serotonérgicas. Seção III, Cap. 13. Disponível em: 
<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/179911/mod_resource/content/1/Drogas%20adre
n%C3%A9rgicas.pdf. >. Acesso em: 2 dez. 2014.  
 
CRYAN, J. F.; LUCKI, I. (2000). Antidepressant-like behavioral effects mediated by 5-
hydroxytryptamine 2C receptors1. E-The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, 295, p. 1120-1126. Disponível em: 
<http://jpet.aspetjournals.org/content/295/3/1120.long>. Acesso em: 4 dez. 2014.   
 
CRYAN, J. F.; PAGE, M. E.; LUCKI, I. (2002). Noradrenergic lesions differentially alter the 
antidepressant-like effects of reboxetine in a modified forced swim test. E-European Journal 
of Pharmacology, 436, p.197-205. Disponível em: 
<http://neurobio.drexel.edu/pageweb/ejp.pdf>. Acesso em: 6 dez. 2014. 
 
CRYAN J. F.; VALENTINO, R. J.; LUCKI I. Assessing substrates underlying the behavioral 
effects of antidepressants using the modified rat forced swimming test. Neurosci Biobehav 
Rev, 2005, p.547- 569. 
 
CUIJPERS P.; VAN STRATEN, A.; ANDERSSON G. et al. Psychotherapy for depression in 
adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. J Consult Clin Psychol, 2008, 
p.909-922. 
 
CUNHA, C.; BRAMBILLA, R.; THOMAS, K.L.  A simple role for BDNF in learning and 
memory? Front. Mol. Neurosci, 2010, p. 1-14.  
 
DALLI’GNA, O. P.; FETT, P.; GOMES, M. W. et al. Caffeine and Adenosine a (2a) 
Receptor Antagonists Prevent Beta-Amyloid (25-35)-Induced Cognitive Deficits in Mice. 
Exp Neurol, v. 203, 2007, p. 241-245. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na 
prevenção e reversão dos sintomas tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em 



73 
 

camundongos: possivel envolvimento do estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. 
Dissertação (Mestrado em Farmacologia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
DALL’IGNA, O.P.; FETT, P.; GOMES, M.W et al. Caffeine and adenosine a (2a). Receptor 
antagonists prevent beta – amyloid(25-35) induced cognitive deficits in mice. Exp Neurol,  v. 
203, 2007, p. 241-245.  
 
D’AMATO, F.R.; RIZZI, R.; MOLES, A. A model of social stress in dominant mice - Effects 
on sociosexual behaviour. Physiology & Behavior, 2001, p. 421-426.  
 
DAVID, D. J.; SAMUELS, B. A.; RAINER, Q. et al. Neurogenesisdependent and -
independent effects of fluoxetine in an animal model of anxiety/ depression. Neuron 2009, p. 
479- 493. 
 
DEAKIN, J. F.W. Graeff FG. 5-HT and mechanisms of defense. Journal of 
Psychopharmacol, v. 5, 1991, p. 305-315.   
        
DEITOS, F.; COPETTE, F. R.; PASQUALOTTO, A. C. et al. Antidepressivos e seus efeitos 
colaterais, quais são e como reconhecê-los. E-Revista Brasileira de Clinica Terapêutica, 
1999, p. 63-70. Disponível em: 
<http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=1354>. Acesso em: 3 jul. 
2014.   
 
DEL PORTO, José Alberto et al. Fluvoxamina no transtorno depressivo maior: um estudo 
multicêntrico aberto. J. bras. psiquiatr. Rio de Janeiro, v. 56, n. 1, 2007.   
 
DEL PORTO, José Alberto. Conceito e diagnóstico. Rev. Bras. Psiquiatr. São Paulo, 2013.   
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
44461999000500003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 25 jul. 2014. 
 
DUMAN, R. S.; MONTEGGIA, L. M. A neurotrophic model for stress-related mood 
disorders. Biol Psychiatry, vol. 59, 2006, p. 1116–1127.  
 
DUMAN, R.S.; NAKAWA, S.; MAYBER J. Regulation of adult neurogenesis by 
antidepressant treatment. Neuropsychopharmacol, v. 25, 2001, p. 836-844.   
       
EDWARD, W.; BOYER, M. S. The Serotonin syndrome. N Engl J Med, v. 352, 2005, p. 
1112-1120. 
 
EGELAND, M.; WARNER-SCHMIDT, J.; GREENGARD, P. et al. Neurogenic effects of 
fluoxetine are attenuated in p11 (S100A10) knockout mice. Biological Psychiatry, 2010, p. 
1048-1056. Disponível em: <https://www.org/10.1016/j.biopsych>. Acesso em: 24 jul. 2014. 
   
  
FERNANDES, Eduardo Vignoto et al. Efeitos comportamentais e imunológicos da fluoxetina 
em ratos submetidos ao nado forçado. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília,  v. 28,  n. 4, Dec. 2012.    
 
FERRARI A.J.; CHARLSON F.J.; NORMAN R.E. et al.  The epidemiological modeling of 
major depressive disorder: application for the global burden of disease study 2010. Plos one. 



74 
 

Jul 29, 2013. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922765>. Acesso em: 
18 jul. 2014. 
 
FLECK, M. P. A.; LAFER, B.; SOUGEY, B. B. et al. Diretrizes da Associação Médica 
Brasileira para o tratamento da depressão (versão integral). Ver. Bras. Psiquiatr. v. 25, 2003, 
p.114-122. In: MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito 
antidepressivo da Riparina III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do 
estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
 
FLUGGE, G. Dynamics of central nervous 5-HT1A receptors under psychosocial stress. J 
Neurosci, v. 15 (11), 1995, p. 7132-7140.    
 
FOURNIER J.C.; DERUBEIS R. J.; HOLLON, S. D. et al. Antidepressant drug effects and 
depression severity: a patient-level meta-analysis. JAMA, 2010. P. 47-53. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922765>. Acesso em: 18 jul. 2014. 
 
FREY, B.N.; ANDREAZZA A.C.; CERESÉR, K. M. M. et al. Effects of mood stabilizers on 
hippocampus BDNF levels in an animal model of mania. Life Sciences, 2006, p. 281-286. 
Disponível em: <https://scholar.google.com/citations?user=SYwjEJMAAAAJ&hl=pt-BR>. 
Acesso em: 13 jul. 2014. 
 
FU, Y.; YU, S.; GUO, X.; LI, X.; LI, T.; LI, H.; DONG, Y. Fluvoxamine increased glutamate 
release by activating both 5-HTand sigma-1receptors in prelimbic cortex of chronic restraint 
stress C57BL/6 mice. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1823, 2012, p, 826-837. Disponível 
em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22306004>. Acesso em: 18 jul. 2014. 
 
FUCHS, E. Perinatal Dexamethasone. Encyclopedia of Stress (Second Edition). 2007, p. 
97-102.  
 
FURUSE, T.; HASHIMOTO, K. Fluvoxamine for aripiprazole-associated akathisia in 
patients with schizophrenia: a potential role of sigma-1 receptors. Annals of General 
Psychiatry. 2010, p. 9-11. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20205742>. Acesso em: 3 ago. 2014. 
 
GARCEZ, F. R.; GARCEZ, W. S.; HAMERSKI, L. et al. Fenilpropanóides e outros 
constituintes bioativos de Nectandra megapotamica. Quim. Nova, v. 32, n. 2, 2009, p. 407-
411 Disponível em: < http://quimicanova.sbq.org.br/imagebank/pdf/Vol32No2_407_25-
AR08275.pdf >. Acesso em: 3 ago. 2015. 
 
GARTLEHNER, G.; HANSEN, R. A.; THIEDA, P. et al. Comparative effectiveness of 
second-generation antidepressants in the pharmacologic treatment of adult depression. AHRQ 
Comparative Effectiveness Reviews. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and 
Quality (US), 2007. Disponível em: 
<http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/repFiles/Antidepressants_Final_Report.pdf>. 
Acesso em: 8 ago. 2014. 
 
GARTLEHNER, G.; GAYNES, B. N.; HANSEN, R. A. et al. Comparative benefits and 
harms of second-generation antidepressants: background paper for the American College 



75 
 

of Physicians. Ann Intern Med, Nov 18, 2008, p. 73-750. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19017592>. Acesso em: 12 ago. 2014. 
 
GATTI, F.; BELLINI, L.; GASPERINI, M. et al. E. Fluvoxamine alone in the treatment of 
delusional depression. Am J Psychiatry, 1996, p. 414-416. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=KKjRJtXF5mcC&pg=PA569&lpg... >. Acesso em: 
15 ago. 2014. 
 
GHARBIA, S. A. P. Common side effects of antidepressants. Disponível em: <http://www. 
pdrhealth.com/antidepressants/common-side-effects-of-antidepressants>. Acesso em: 23 ago. 
2014. 
 
GLEASON, O. C.; PIERCE, A. M.; WALKER, A. E. et al. The two-way relationship 
between medical illness and late-life depression. Psychiatr Clin North Am, 2013, p.  
533-544. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229655>. Acesso em: 27 
ago. 2014.  
 
GODARD, J.; BARUCH, P.; GRONDIN, S. et al. Psychosocial and neurocognitive 
functioning in unipolar and bipolar depression: a12-month propective study. Psychiatry 
Research, mar 30, 2012, p.145-153. Disponível em: < Disponível em: < 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22370154>. Acesso em: 3 ago. 2014 
 
GORZALKA, B. B.; HANSON, L. A.; HONG, J. J. Ketanserin attenuates the behavioural 
effects of corticosterone: implications for 5-HT (2A) receptor regulation. Eur J Pharmacol, 
2001, p. 235-240. In: LUSSIER, April L. Examining Reelin Expression and Neural Plasticity 
in Animal Models of Depression, 2012. Disponível em: 
<http://ecommons.usask.ca/bitstream/handle/10388/ETD-2012-06-474/LUSSIER-
DISSERTATION.pdf?sequence=3>. Acesso em: 30 ago. 2014 
 
GOURLEY, S. L.; KIRALY, D. D.; HOWELL, J. L. et al. Acute hippocampal brain derived 
neurotrophic factor restores motivational and forced swim performance after corticosterone. 
Biol Psychiatry, 2008a, p. 884-890. Disponível em: < Disponível em: 
<http://ecommons.usask.ca/bitstream/handle/10388/ETD-2012-06-474/LUSSIER-
DISSERTATION.pdf?sequence=3>. Acesso em: 30 ago. 2014 
 
GOTO, Makiko; YOSHIMURA, Reiji; KAKIHARA, Shingo et al. Risperidone in the 
treatment of psychotic depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological 
Psychiatry, 2006, p. 701–707. 
 
GRAY, J.; MCNAUGHTON, N. The neuropsychology of anxiety. 2nd edition. Oxford: 
Oxford University Press; 2000. p. 2-36.  
  
GREGORY, R. J.; NIHALANI, N. D.; RODRIGUEZ, E. Medical screening in the emergency 
department for psychiatric admissions: a procedural analysis. Gen Hosp Psychiatry, 
2004, p. 405-410. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=bPjMmePxYAkC&pg=PT273&lpg=PT273&dq...>. 
Acesso em: 2 set. 2014. 
 



76 
 

GRØNLI, J.; MURISON, R.; BJORVATN, B. et al., 2004. Chronic mild stress affects 
sucrose intake and sleep in rats. Behav. Brain Res, Apr 2, 2004, p. 139-147. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15033287>. Acesso em: 7 set. 2014. 
 
HAWTON, K.; BERGEN, H.; SIMKIN, S. et al. Toxicity of antidepressants: rates of suicide 
relative to prescribing and non-fatal overdose. Br J Psychiatry, 2010, p. 354–358. Disponível 
em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20435959?dopt=Abstract>. Acesso em: 14 set. 
2014. 
 
HERMAN, J. P.; CULLINAN, W. E. Neurocircuitry of stress: central control of the 
hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Trends Neurosci, v. 20, 1997, p. 78-84.  
 
HIDAKA, B. H. Depression as a disease of modernity: explanations for increasing 
prevalence. J Affect Disord, 2012, p. 205-214. Disponível em: <http://www.jad-
journal.com/article/S0165-0327(11)00799-3/abstract>. Acesso em: 30 ago. 2014. 
 
HIRSCHFELD, R. M. The comorbidity of major depression and anxiety disorders: 
recognition and management in primary care. Prim Care Companion J Clin Psychiatry, v. 
3, 2001, p. 244-254. In: MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito 
antidepressivo da Riparina III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do 
estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
HOFFMAN,  H.S.; ISON, J. R. Reflex modification in the domain of startle. I. Some 
empirical findings and their implications for how the nervous system processes sensory 
imput. Psychol Ver. v. 87,  1980, p. 175-189. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na 
prevenção e reversão dos sintomas tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em 
camundongos: possivel envolvimento do estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. 
Dissertação (Mestrado em Farmacologia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
HUETHER, G.; DOERING, S.; RUGER, U. et al. The stress-reaction process and the 
adaptive modification and reorganization of neuronal networks. Psychiatry Research. 
Volume 87, Issue 1, 30 July, 1999, p. 83–95. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517819900044X>. Acesso em: 
15 ago. 2014. 
 
INOUE T., KOYAMA T. Effects of acute and chronic administration of high dose 
corticosterone and dexamethasone on regional brain dopamine and serotonin metabolism in 
rats. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 1996, p. 147-156. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8861184>. Acesso em: 2 ago. 2014. 
 
JAEGER, J.; BERNS, S.; UZELAC, S. et al. Neurocognitive deficits and disability in major 
depressive disorder. Psychiatry Research, v. 145, 2006, p. 39-48. 
 
JOCA, S.R.L.; PADOVAN, C.M.; GUIMARÃES, F.S. Activation of post-synaptic 5-HT1A 
receptors in the dorsal hippocampus prevents learned helplessness development. Brain 
Research. v. 978, Issues 1–2, 18 July, 2003, p. 177-184.  
 
JOHNSON, S. A.; FOURNIER, N. M.; KALYNCHUK, L. E. Effect of different doses of 
corticosterone on depression-like behavior and HPA axis responses to a novel stressor. Behav 



77 
 

Brain Res, 2006, p. 280-288. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16386319>. Acesso em: 2 ago. 2014. 
 
KAMIOKA, H.; TSUTANI, K.; YAMADA, M. et al. Effectiveness of music therapy: a 
summary of systematic reviews based on randomized controlled trials of music interventions. 
Patient Prefer Adherence, 2014, p. 727-754. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24876768>. Acesso em: 30 ago. 2014. 
 
KAMIOKA, H.; OKADA, S.; TSUTANI, K. et al. Effectiveness of animal-assisted therapy: 
a systematic review of randomized controlled trials. Complement Ther Med, 2014, p. 371-
390. Disponível em: < 
http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/24731910/Effectiveness_of_animal_assis
ted_therapy:_A_systematic_review_of_randomized_controlled_trials_>. Acesso em: 30 ago. 
2014. 
 
KAREGE, F.; PERRET, G.; BONDOLFI G. et al. Decreased serum brain-derived 
neurotrophic factor levels in major depressed patients. Psych. Res, 2005, p. 143-148. 
Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11927139>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
KELLER, M. C.; NEALE, M. C.; KENDLER, K. S. Association of different adverse life 
events with distinct patters of depressive symptoms. Am. J. Psychiatry, v. 164, 2007, p. 
1521-1529. In: MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito 
antidepressivo da Riparina III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do 
estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
KENDLER, K. S.; KESSLER, R. C.; WALTERS, E. E. et al. Stressful life events, genetic 
liability and onset of an episode of major depression in women. Am J Psychiatry, 1995, p. 
833-842. 
 
KENDLER, K. S.; MUÑOZ, R. A.; MURPHY, G. The Development of the Feighner Criteria: 
A Historical Perspective. The American Journal od Psychiatry, v. 167, Issue 2, February, 
2010, p. 134-142. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09081155>. 
Acesso em: 22 nov. 2014. 
 
KENNETT, G. A.; DOURISH, C. T.; CURZON, G. Antidepressant-like action of 5-HT1A 
agonists and conventional antidepressants in an animal model of depression. European 
journal of pharmacology, 1987, p. 265-274. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014299987903578>. Acesso em: 23 set. 
2014. 
 
KIM, K. S.; HAN, P.L. Optimization of chronic stress paradigms using anxiety- and 
depression-like behavioral parameters. J Neurosci Res, 2006, p. 497-507. 
 
KIM, J.J.; DIAMOND, D.M. The stressed hippocampus, synaptic plasticity and lost 
memories. Nat. Rev. Neurosci, 2002, p. 453-462. 
 
KIOSSES, D. N.; ALEXOPOULOS, G. S. IADL functions, cognitivedeficits, and severity of 
depression – a preliminar study. American Journal of Geriatric Psychiatry, v. 13, 2005, p. 
244-249. 



78 
 

 
KORNSTEIN, S. G.; SCHNEIDER, R. K.Clinical features of treatment resistant depression. J 
Clin Psychiatry, 2001, p. 18-25. 
 
KOZISEK, M. E.; MIDDLEMAS, D.; BYLUND, D. B.Brain-derived neurotrophic factor and 
its receptor tropomyosin-related kinase B in themechanism of action of antidepressant 
therapies. Pharmacol.Ther, 2008, p. 30-51. 
 
KRISHNAN, V.; NESTLER, E. J. The molecular neurobiology of depression. Nature, v 455, 
2008, p. 894-902. In: MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito 
antidepressivo da Riparina III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do 
estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
LANG, U. E.; BORGWARDT, S.  Molecular mechanisms of depression: perspectives on new 
treatment strategies. Cell Physiol Biochem, 2013, p. 761-777. 
 
LATHE, R. Hormone and hippocampus. J Endocrinol, v. 169, 2001, p. 205-231.       
 
LAWS, D.; ASHFORD, J. J.; ANSTEE, J. A. A multicentre double-blind comparative trial of 
fluvoxamine versus lorazepam in mixed anxiety and depression treated in general practice. 
Acta Psychiatrica Scandinavica, 1990, p 185-189.   
 
LEITE, C. E.; NUNES, F. B.; PIRES, M. G. S. et al. Influência do uso continuado de 
fluoxetina nas dosagens séricas de prolactina em mulheres. E-Revista Brasileira de Análises 
Clínicas, v. 39, 2007, p. 283-285. Disponível em: 
<http://www.sbac.org.br/pt/pdfs/rbac/rbac_39_04/rbac_39_04_10.pdf >. Acesso em: 23 set. 
2014. 
 
LIJIMA, M.; ITO, A.; KUROSU, S.; CHAKI, S. Pharmacological characterization of 
repeated corticosterone injection-induced depression model in rats. Brain Research. Volume 
1359, 4 November, 2010, p. 75–80. 
 
LUCKI, I. The forced swimming test as a model for core and component behavioral effects of 
antidepressant drugs. Behav Pharmacol, 1997, p 523-532. 
 
LUINE, V.; VILLEGAS, M.; MARINEZ, C. et al. Repeated stress causes reversible 
impairments of spatial memory performance. Brain Res., v. 639, 1994, p. 167-170. 
Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8180832>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
MALBERG, J. E.; BLENDY, J.A. Antidepressant action: to the nucleus and beyond. Trends 
in Pharmacological Sciences. 2005, p 631-638. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=tti7VBR4JGkC&pg=PA250&lpg=PA250&dq...>. 
Acesso em: 23 set. 2014. 
 
MALBERG, J. E.; EISCH, A. J.; NESTLER, E. J.; DUMAN, R. S. Chronic antidepressant 
treatment increases neurogenesis in adult rat hippocampus. J Neurosci, v. 20 (24), 2000, p. 
9104-9110.  
 



79 
 

MALIN, E. L.; MCGAUGH, J.L. Differential involvement of the hippocampus, anterior 
cingulate cortex, and basolateral amygdala in memory for context and footshock. Proc Natl 
Acad Sci USA. 200, p.1959-1963. . Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16446423>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
MANSBACH, R. S.; GEYER, M. A; BRAFF, D.L. Dopminergic stimulation disrupts 
sensorimotor gating in the rat. Psychopharmacology. v. 94, 1988, p. 507-514. In: MONTE, 
Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão dos sintomas tipo esquizofrenia 
induzidos por cetamina em camundongos: possivel envolvimento do estresse oxidative e da 
via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia), Universidade Federal do 
Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
MAO, Q.; HUANG, Z.; IPA, S. et al. Peony glycosides reverse the effects of corticosterone 
on behavior and brain BDNF expression in rats. Behavioural Brain Research, 2012, p. 305- 
309. 
 
MARKS, W.; FOURNIER, N.M.; KALYNCHUK, L.E. Repeated exposure to corticosterone 
increases depression-like behavior in two different versions of the forced swim test without 
altering nonspecific locomotor activity or muscle strength. Physiology & Behavior, Volume 
98, Issues 1–2, 4 August, 2009, p. 67-72. 
 
MARTINEZ-ARAN, A.; SCOTT, J.; COLOM, F. et al.  Treatment nonadherence and 
neurocognitive impairment in bipolar disorder. Journal of Clinical Psychiatry, v. 70, 2009, 
p. 1017-1023. 
 
MCCABE, C.; COWEN, P. J.; HARMER, C. J. NK1 receptor antagonism and the neural 
processing of emotional information in healthy volunteers. The International Journal of 
Neuropsychopharmacology, v.12 (9), 2009, p. 1261-1274.  
 
MCDOWELL, A. K.; LINEBERRY, T. W.; BOSTWICK, J. M. Practical suicide risk 
management for the busy primary care physician. Mayo Clin Proc, 2011;86(8), p. 792-800. 
Disponível em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146379/>. Acesso em: 23 
set. 2014. 
 
MCEWEN, B. S. The neurobiology of stress: from serendipity to clinical relevance. Brain 
Res, v. 886, 2000, p. 172-189.   
 
______. Protective and damaging effects of stress mediators: central role of the brain. 
Dialogues Clin Neurosci, v. 338, 2006, p.171-179.  Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181832/>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
______. Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. 
Physiol Rev, 2007, p. 873-904. .  Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17615391>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 
MCGAUGH, J. L. The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally 
arousing experiences. Ann Rev Neurosci. 2004, p.1-28. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15217324>. Acesso em: 23 set. 2014. 
 



80 
 

MCGAUGH, J. L.; ROOZENDAAL, B. Drug enhancement of memory consolidation: 
historical perspective and neurobiological implications. Psychopharmacology, v. 202, 2009, 
p. 3-14.  
 
MEADER, N.; Mitchell AJ, Chew-Graham C, et al. Case identification of depression in 
patients with chronic physical health problems: a diagnostic accuracy metaanalysis of 113 
studies. Br J Gen Pract, 2011, p. 808-820. 
 
MELEIRO, A. M.A.S. Considerações sobre fatores neurobiológicos do comportamento 
suicida em pacientes com transtorno afetivo bipolar. RBM, jan 14, v. 71. Especial 
Neuropsiquiatria 1, s/d, p. 11-21. 
  
MELO, C. T. V.; CARVALHO, A. M. R.; MOURA, B. A. et al. Evidence for the 
involvement ofthe serotonergic, noradrenergic, and dopaminergic systems in the 
antidepressant-like action of riparin III obtained from Aniba riparia (Nees) Mez (Lauraceae) 
in mice. Fundamental & Clinical Pharmacology, v. 27, 2013, p. 104-112. 
 
MELO, Thieza G.; IZÍDIO, Geison S.; FERREIRA, Luane S. et al - Antidepressants 
differentially modify the extinction of an aversive memory task in female rats. Progress in 
Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Volume 37, Issue 1, 27 April, 
2012, p. 33-40. 
 
MINEKA, S.; WATSON, D.; CLARK, L. A. Comorbidity of anxiety and unipolar mood 
disorders. Annu Rev Psychol, 1998, p. 377–412. 
 
MISANE, I.; JOHANSSON, C.; ÖGREN, S. O. Analysis of the 5-HT1A receptor 
involvement in passive avoidance in the rat. Br J Pharmacol. 1998, p. 499-509. 
 
MOLENDIJK, P.; SPINHOVEN, M.; POLAK, B.A. et al. Serum BDNF concentrations as 
peripheral manifestations of depression: evidence from a systematic review and meta-analyses 
on 179 associations (N = 9484). Mol Psychiatry, v.19 (7), 2014, p. 791–800. 
 
MOLINA, V.; LOPEZ, D. E.; VILLA, R. Et al. Prepulse inhibition of the starte reflex in 
schizophrenia remains stable with short-tem quetiapine. European Psychiatry,v. 26, 2011, p, 
271-275. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão dos sintomas 
tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: possivel envolvimento do 
estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia), 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão dos sintomas tipo 
esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: possivel envolvimento do 
estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia), 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
MONTGOMERY, S. A. Long-term treatment of depression. Br J Psychiatry, v. 165 (Suppl 
26), 1994, p. 31-36. 
 
______. A. Antidepressant in long-term treatment. Annual Review of Medicine, v. 45, 1994, 
p. 447-457. 
 



81 
 

MORENO, R. A.; MORENO, D. H.; SOARES, M. B. M. Psicofarmacologia de 
antidepressivos. Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 21, 1999, p. 24-40. Disponível em: 
http://www.org/10.1590/S1516-44461999000500006>. Acesso em: 26 set. 2014. 
 
MOURA, C.; BERNATSKY, S.; ABRAHAMOWICZ, M. et al. Antidepressant use and 10-
year incident fracture risk: the population-based Canadian Multicentre Osteoporosis Study 
(CaMoS). Osteoporos Int, v. 25 (5), 2014, p. 1473-1481. 
 
MUNDO, E.; ROUILLON, F.; FIGUEIRA, M. L. et al. Fluvoxamine in obsessive-
compulsive disorder: similar efficacy tolerability in comparison with clomipramine. Human 
Psychopharmacology Clin Exp, v. 16, 2001, p. 461-8.    
 
MURRAY, F.; SMITH, D. W.; HUTSON, P. H. Chronic low dose corticosterone exposure 
decreased hippocampal cell proliferation, volume and induced anxiety and depression like 
behaviours in mice. Eur J Pharmacol, v. 583, 2008, p.115-127. 
 
NAIR, A.; VAIDYA, V. A. Cyclic AMP response element binding protein and brain-derived 
neurotrofic factor: molecular that modulate our mood? J Biosciences. v. 31(3), 2006, p. 423-
434. 
 
NANDAM, L.S.; JHAVERI, D.; BARTLETT, P. 5-HT7, neurogenesis and antidepressants: a 
promising therapeutic axis for treating depression. Clin Exp Pharmacol Physiol, v. 34, 2007, 
p. 546-551.  
 
NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH (NIMH). Questions and Answers about 
the NIMH Sequenced Treatment Alternatives to Relieve Depression (STAR*D) Study — All 
Medication Levels, 2006. 
 
NEMEROFF, C. B. The corticotropin-releasing factor (CRF) hypothesis of depression: new 
findings and new directions. Mol Psychiatry. V. 1 (4), 1996, p. 336.      
 
NICOLAU, Paulo Fernando M.; ROCHA, Carolina R. M. Nicolau. O sistema visual humano. 
Psiquiatria Geral. Scientific American, Ano 2, nº 24, maio, 2004. Disponível em: 
<http://www.psiquiatriageral.com.br/cerebro/figuras.htm>. Acesso em: 29 dez. 2014.  
 
OHAYON, M. M.; SCHATZBERG, A. F.Prevalence of depressive episodes with psychotic 
features in the general population. Am. J. Psychiatry, v. 159 (11), 2002, p. 1855-1861. 
 
OTTEVANGER, E. A. The efficacy of fluvoxamine in patients with severe depression. 
British Journal of Clinical Research, v. 2, 1991, p. 125-32. 
 
PAIZANIS, E.; HAMON, M.; LANFUMEY, L. Hippocampal neurogenesis, depressive 
disorders and antidepressant therapy. Neural Plast, 2007 p. 1-7. 
 
PARK, Seon-Cheol; CHOI, Joonho; KIM, Jae-Min et al. Is the Psychotic Depression 
Assessment Scale a useful diagnostic tool?: The CRESCENDstudy. Journal of Affective 
Disorders, 2014, p. 79-85. 
 
PARKER, K. J.; SCHATZBERG, A. F.; LYONS, D. M. Neuroendocrine aspects of 
hypercortisolism in major depression. Horm Behav, v. 43, 2003, p. 60-66. 



82 
 

 
PEGO, J.M.; MORGADO, P.; PINTO, L. G. et al. Dissociation of the morphological 
correlates of stress-induced anxiety and fear. Eur J Neurosci, v. 27, 2008, p. 1503–1516. 
 
PEETERS, B.W.M.M.; BROEKKAMP, C.L.E. Involvement of corticosteroids in the 
processing of stressful life-events. A possible implication for the development of depression. 
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Volume 49, Issues 4-6, June 
1994, p. 417–442.  
 
PHAM, K.; NACHER, J.; HOF, P. R. et al. Repeated restraint stress suppresses neurogenesis 
and induces biphasic PSA-NCAM expression in the adult rat dentate gyrus. Eur J Neurosci, 
v. 17, 2003, p. 879-886. 
 
PITTA, S.; AUGUSTINE, B.B.; KASALA, E.R. et al. Honokiol reverses depressive-like 
behavior and decrease in brain BDNF levels induced by chronic corticosterone injections in 
mice. Pharmacognosy Journal, v. 5, 2013, p. 211-215. 
 
PITTENGER, C.; DUMAN, R.S. Stress, depression, and neuroplasticity: a convergence of 
mechanisms. Neuropsychopharmacol Rev, v. 33, 2008, p. 88-109. 
 
PORSOLT, R. D.; ANTON, G.; BLAVET, N. et al. Behavioural despair in rats: a new model 
sensitive to antidepressant treatments. Eur J Pharmacol, v.47, 1978, p. 379-391. 
 
PRINS, J.; OLIVIER, B.; KORTE, S. M. Triple reuptake inhibitors for treating subtypes of 
major depressive disorder: the monoamine hypothesis revisited. Expert Opin Investig 
Drugs, v. 20, 2011, p. 1107-1130. 
 
QUIAO, H.; AN, S. C.; REN, W. et al. Progressive alterations of hippocampal CA3-CA1 
synapses in an animal model of depression.  Behav Brain Res. 2014 Dec. 2014, p. 191-200. 
 
QUINET, A. E ANDREATA, R. H. P. Lauraceae Jussieu na Reserva Ecológica de Macaé de 
Cima, Município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil. Rodriguésia, v. 53, n. 82, p. 59-
121, 2002. Disponível em:<http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/Rodrig53_82/5-
QUINET.PDF>. Acesso em: 29 dez. 2014. 
 
RACAGNI, G.; POPOLI, M. The pharmacological properties of antidepressants. Int Clin 
Psychopharmacol, v. 25, 2010, p. 117-131. 
 
RADAHMADI M.; ALAEI, H.; SHARIFI, M. R.; HOSSEINI, N. Effects of different timing 
of stress on corticosterone, BDNF and memory in male rats. Physiology & Behavior.  4 
December, 2014. 
 
RADYUSHKIN, K.; HAMMERSCHMIDT, K.; BORETIUS, S. et al. Neuroligin-3 deficient 
mice: modelo f a monogenic heritable formo f autismo with na olfactory déficit. Genes Brain 
Behav. v. 8 (4), 2009, p. 416-425. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e 
reversão dos sintomas tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: 
possivel envolvimento do estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação 
(Mestrado em Farmacologia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 



83 
 

RAI, D.; ZITKO, P.; JONES, K. et al. Country- and individual-level socioeconomic 
determinants of depression: multilevel cross-national comparison. Br J Psychiatry, v. 24, 
2013, p. 195-203.  
 
RASMUSSON, A.M.; LIBIN, S.; DUMAN, R. Down regulation mRNA in the hippocampal 
dentate gyrus after exposure to cues previously associated with footshock. 
Neuropsychopharmacol, v. 27, 2002, p. 133-142.   
 
RIBEIRO, B. M. M. ;  CARMO, M. R. S.; FREIRE, R. S. et al. Evidences for a progressive 
microglial activation and increase in iNOS expression in rats submitted to a 
neurodevelopmental model of schizophrenia: Reversal by clozapine. Schizophrenia 
Research. Volume 151, Issues 1–3, December, 2013, p. 12-19. 
 
RIEDEL, G.; MICHEAU, J. Function of the hippocampus in memory formation: desperately 
seeking resolution. Prog. Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, v. 25 (4), 2001, p. 835-
853.    
 
ROMEIRO, L. A. S.; FRAGA, C. A. A.; BARREIRO, E. J. Novas estratégias terapêuticas 
para o tratamento da depressão: uma visão da química medicinal. Química Nova, v. 26 (3), 
2003, p. 347-358. In: MELO, Carla Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito 
antidepressivo da Riparina III: alterações comportamentais neuroquímicas e avaliação do 
estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese (Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. 
 
ROTHSCHILD, A. J. Challenges in the treatment of depression with psychoticfeatures. Biol 
Psychiatry, v. 53, 2003, p. 680-690. 
 
ROTHSCHILD, A. J.; DUVAL, S. How long should patients with psychotic depression stay 
on the antipsychotic medication? J. Clin. Psychiatry, v. 64, 2003, p. 390–396. 
 
RUETTI, E.; JUSTEL, N.; MUSTACA, A. et al. Corticosterone and propranolol's role on 
taste recognition memory. Pharmacology Biochemistry and Behavior. v. 127, 2014, p. 37-
44.  
 
RUSH, A. J.; STAR, D. What have we learned? Am J Psychiatry, v. 164(2), 2007, p. 201-
204. 
 
SALUM, C.; RAISMAN-VOZARI, R.; MICHAEL, P. P. et al. Modulation of dopamine 
uptake by nitric oxide in cultured mesencephalic neurons. Brain Res. v. 1198, 2008, p. 27-33. 
In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão dos sintomas tipo 
esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: possivel envolvimento do 
estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia), 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
SANDI, C.; PINELO-NAVA, M.T. Stress and memory: behavioral effects and 
neurobiological mechanisms. Neural Plast., 2007, p. 1-20. 
 
SARGENT, P. A.; KJAER, K. H.; BENCH, C.J. et al. Brain serotonin1A receptor binding 
measured by positron emission topography with (11C) WAY100635. Arch Gen Psychiat, v. 
57, 2000, p. 174-180.   



84 
 

 
SARRIS, J.; O’NEIL, A.; COULSON, C. E. et al. Lifestyle medicine for depression. BMC 
Psychiatry, v. 14, 2014, p. 107. 
 
SCHAAF, M. J.; KLOET, E. R.; VREUGDENHIL, E. Corticosterone effects on BDNF 
expression in the hippocampus. Implications for memory formation. Stress, v. 3, 2000, p. 
201-208. 
 
SCHNEIDER, A.M.; SIMSON, P.E.; ATAPATTU, R.K. et al. Stress-dependent impairment 
of passive-avoidance memory by propranolol or naloxone. Pharmacology Biochemistry and 
Behavior, Volume 98, Issue 4, June, 2011, p. 539-543. 
 
SCHYTI, R.; EIKERMANN-HAETER, K.; VAN HEININGER, S.H. et al. Stress hormone 
corticosterone enhances susceptibility to cortical spreading depression in familial hemiplegic 
migraine type 1 mutant mice. Experimental Neurology. Volume 263, January, 2015, p. 214-
220.  
 
SHELINE, Y.; GADO, M.; KRAEMER, H. C. Untreated depression and hippocampal 
volume loss. Am J Psychiatry, v. 160, 2003, p. 1516-1518.   
 
SHIRAYAMA, Y.; CHEN, A. C. H.; RUSSEL, D. S. et al. Brain derived neurotrophic factor 
produces antidepressant effects in behavioural models of depression. J Neursoci, v. 22 (8), 
2002, p. 3251-3261. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0047-
20852007000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 9 nov. 2014. 
 
SHYN, S. I.; HAMILTON, S. P. The genetics of major depression: moving beyond the 
monoamine hypothesis. Psychiatr Clin North Am, v. 33, 2010, p. 125-140. 
 
SILVA, M. C. C.; SOUSA, C. N. S.; SAMPAIO, L. R. L. et al. Augmentation therapy with 
alpha-lipoic acid and desvenlafaxine: A future target for treatment of depression? Naunyn-
Schmiedeberg's Arch. Pharmacol. v. 386, 2013, p. 685-695. 
 
SKORZEWSKA, A.; BIDZINSKI, A.; LEHNER, M. et al. The effects of acute and chronic 
administration of corticosterone on rat behavior in two models of fear responses, plasma 
corticosterone concentration, and c-Fos expression in the brain structures. Pharmacol 
Biochem Behav, v. 85, 2006, p. 522-534. 
 
SONAWALLA, S. B.; SPILLMAN, M.K.; KOLSKY, A. R. et al. Efficacy of fluvoxamine in 
the treatment of major depression with comorbid anxiety disorders. Journal of Clinical 
Psychiatry, v. 60, 1999, p. 580-583.   
 
SOSKIN, D. P.; CASSIELLO, C.; ISACOFF, O. et al. The inflammatory hypothesis of 
depression. FOCUS: The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, v. 10, 2012, p. 413-
421. 
 
SOUERY, D.; PAPAKOSTAS, G.I.; TRIVEDI, M.H. Treatment-resistant depression. J Clin 
Psychiatry, v.67 (Suppl 6), 2006, p. 16-22. 
 



85 
 

STAHL, S. M. Mechanism of action of serotonin selective reuptake inhibitors. Serotonin 
receptors and pathways mediate therapeutic effects and side effects. J Affect Disord, v. 51 
(3), 1998, p.215–235. 
 
STAMM, T. J.; STINGL, J.; WIETOFF, K. et al.  Depression with psychotic features is 
influenced by the polymorphism of the serotonin transporter. v. 151, Issue 2, November, 
2013, p. 605-610. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032713005582>. Acesso em: 29 dez. 
2014. 
 
STERNER, E. Y.; KALYNCHUK, L. E. Behavioral and neurobiological consequences of 
prolonged glucocorticoid exposure in rats: Relevance to depression. Progress in Neuro-
Psychopharmacology and Biological Psychiatry. v. 34, 2010, p. 777-790. 
 
STEVEN, P. S. Angiosperm Phylogeny Website. 2001. Disponível em: 
<http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/. 2001>. Acesso em: 8 set. 2014. 
 
SULLIVAN, P. F.; NEALE, M. C.; KENDLER, K. S. Genetic epidemiology of major 
depression: review and meta-analysis. Am J Psychiatry, v. 157, 2000, p. 1552-1562. 
 
SWERDLOW, N. R.; WEBER, M.; QU, Y. et al. Realistic expectations of prepulse inhibition 
in translation models for schiphrenia research. Psychopharmacology (Berl), v. 199, 2008, p. 
331-388. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão dos sintomas 
tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: possivel envolvimento do 
estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia), 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.    
 
TAKATSU-COLEMAN, A.L.; ZANIN, K.A.; PATTI, C.L. et al. Short-term sleep 
deprivation reinstates memory retrieval in mice: The role of corticosterone secretion. 
Psychoneuroendocrinology, v. 38, n. 10, 2013, p. 1967-1978.  
 
THOMAS, G.; CASTELO-BRANCO, J. V.; BARBOSA FILHO, J.M. et al.  Pharmacol. v. 
46, 1994, p. 103-107.  
 
VALENTINI, W.; LEVAV. I.; KOHN, R. et al. Treinamento de clínicos para o diagnóstico e 
tratamento da depressão. Rev. Saúde Pública,  v. 38 (4), 2004, p. 522-528. In: MELO, Carla 
Thiciane Vasconcelos de. Investigação do efeito antidepressivo da Riparina III: alterações 
comportamentais neuroquímicas e avaliação do estresse oxidativo. 2012.  228f. Tese 
(Doutorado em Farmacologia). Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2012. 
 
VAN RIEDEL, E.; MEIJER, O. C.; STEEBERGEN, P. J.; JOELS, M. Chronic unpredictable 
stress causes attenuation of serotonin responses in cornu ammonis 1 pyramidal neurons. 
Neuroscience, v. 120, 2003, p. 649-658.   
 
VERTES, R. P.; FORTIN, W. J.; CRANE, A. M. Projections of the median raphe nucleus in 
the rat. The J Comp Neurol, v. 407, 1999, p. 555-582.  
  
VIEGAS JÚNIOR, C.; BOLZANI, V. S.; BARREIRO, E. J. Os produtos naturais e a química 
medicinal moderna. Quím. Nova. São Paulo, v. 29, n. 2, Apr. 2006.   Disponível em: 



86 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422006000200025&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em: 24 nov. 2014. 
 
VINCENT, M. L.; HUSSAIN, R. J.; ZAMPI, M. E. et al. Sensitivity of depression-like 
behavior to glucocorticoids and antidepressants is independent of forebrain glucocorticoid 
receptors, Sicienc Direct, 7 august, 2013, p. 1-15. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000689931300749X>. Acesso em: 27 set. 
2014. 
 
WERFF, H. W. D.; RICHTER, H. G. Toward and improved classification of Lauraceae. 
Annals of the Missouri Botanical Garden, v. 8, 1996, p. 419-432. 
 
WESTHEIDE, J.; QUEDNOW, B. B.; KUHN, K. U. et al. Executive performance of 
depressed suicide attempters: the role of suicidalideation. European Archivesof Psychiatry 
and Clinical Neuroscience, v. 258, 2008, p. 414-421. 
 
WILLNER, P. Behavioural models in psychopharmacology: theoretical, industrial, and 
clinical perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. 1991, p. 3-18. 
 
______. Chronic mild stress (CMS) revisited: consistency and behavioural–neurobiological 
concordance in the effects of CMS. Neuropsychobiology, v. 52, 2005, p. 90-110. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Depression. Fact sheet, n° 369. October 2012. 
Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/>. Acesso em: 27 set. 
2014. 
 
XU, X.; LI, T.; LUO, Q. et al. Bisphenol-A rapidly enhanced passive avoidance memory and 
phosphorylation of NMDA receptor subunits in hippocampus of young rats. Science Direct. 
v. 255, Issue 2, September, 2011, p. 221-228. Disponível em:  
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X11002559>. Acesso: 30 set. 
2014. 
 
YAMADA, K.; NODA, Y.; HASEGAWA, T. et al. The role of nitric oxide in dizocilpine-
induced impairment of spontaneous alternation behavior in mice.  J. Pharmacol. Exp, Ther., 
v. 276, 1996, p. 460-466. In: MONTE, Aline Santos. Minociclina na prevenção e reversão 
dos sintomas tipo esquizofrenia induzidos por cetamina em camundongos: possivel 
envolvimento do estresse oxidative e da via nitrérgica, 2013, 83 f. Dissertação (Mestrado em 
Farmacologia), Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.   
 
YU, S.; HOLSBOER, F.; ALMEIDA, O. F. X. Neuronal actions of glucocorticoids: Focus on 
depression. Sicienc Direct, v. 108, Issue 3-5, February, 2008, p. 300-309. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076007002609>. Acesso em: 9 nov. 
2014.  
 
ZANARDI. R.; PEREZ, J.; SMERALDI, E. Fluvoxamine alone in the treatment of delusional 
depression. European Neuropsychopharmacology, v. 6, 1996, p. 126.  

 



87 
 

ZANARDI, R.; FRANCHINI, L.; GASPERINI, M. et al. Selective serotonin reuptake 
inhibitors alone and in association with pindolol in the treatment of delusional depression. 
European Neuropsychopharmacology, v. 8, 1998, p. 598-599.  
 
ZHAO, Y.; SHEN, J.; SU, H. U. I. et al. Chronic corticosterone injections induce a decrease 
of ATP levels and sustained activation of AMP-activated protein kinase in hippocampal 
tissues of male mice. Brain Research, 2008, p. 148-156.  
 
ZUNZAIN, P. A.; ANACKER, C.; CATTANEO, A. et al. Glucocorticoids, cytokines and 
brain abnormalities in depression. Science Direct, v. 355, Issue 3, 29 April, 2011, p. 722-728. 
Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584610001405>. 
Acesso em: 21 set. 2014. 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

 
 
 
APÊNDICE A – TRABALHOS PUBLICADOS 

 
ARTIGO ACEITO PARA PUBLICAÇÃO:  

 
VASCONCELOS, AURIANA SERRA; OLIVEIRA, I. C. M.; VIDAL, L. M. T.; 
RODRIGUES, G. C.; GUTIERREZ, S. J. C.; BARBOSA-FILHO, J. M.; VASCONCELOS, 
S. M. M.; FONTELES, M. M. F.; GASPAR, D. M.; SOUSA, F. C. F. Subchronic 
administration of riparin III induces antidepressive-like effects and increases BDNF levels in 
the mouse hippocampus. Fundamental & Clinical Pharmacology , 2015.  

 
RESUMO PUBLICADO EM PERIÓDICO DE QUALIS A2: 

 
VASCONCELOS, S. M. M.; VASCONCELOS, A. S.; OLIVEIRA, I. C. M.; RODRIGUES, 
F. A. P.; CASTRO, L. A.; PONTES, M. C. D.; AGUIAR, J. A. C.; LIMA, A. E. L.; 
GUTIERREZ, S. J. C.; SOUSA, F. C. F. P.1.g.113 Effects of riparins I and III on 
corticosterone-induced working and alerting memory impairment in mice. European 
Neuropsychopharmacology , v. 24, p. S270, 2014. 

 
TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS 

 
VASCONCELOS, A. S.; OLIVEIRA, I. C. M.; RODRIGUES, G. C.; VIDAL, L. M. T.; 
CHAVES, R. C.; CASTRO, L. A.; LOPES, I. S.; PONTES, M. C. D.; SOUSA, F. C. F. 
Riparina III effect of the reversal of anhedonia and abandonment in animals exposed to 
cronic stress. In: Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, 2014, 
Fortaleza. Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, 2014. 

 
VASCONCELOS, S. M. M.; VASCONCELOS, A. S.; OLIVEIRA, I. C. M.; RODRIGUES, 
F. A. P.; CASTRO, L. A.; PONTES, M. C. D.; AGUIAR, J.A.C.; LIMA, A. E. L.; 
GUTIERREZ, S. J. C.; SOUSA, F. C. F. Effects of riparins I and III on corticosterone-
induced working and alerting memory impairment in mice. In: 27th ECNP Congress, 
2014, Berlin. European College of Neuropsicopharmacology, 2014. 

 
RODRIGUES, G. C.; OLIVEIRA, I. C. M.; VASCONCELOS, A. S.; VIDAL, L. M. T.; 
SOUSA, F. C. F. Administração repetida de riparina III induz efeito antidepressivo e 
eleva concentrações hipocampais de bdnf em camundongos. In: XXXIII Encontro de 
Iniciação Científica da UFC, 2014, Fortaleza. XXXIII Encontro de Iniciação Científica, 2014. 

 
PONTES, M. C. D.; SOUSA, P. B.; OLIVEIRA, I. C. M.; VASCONCELOS, A. S.; SOUSA, 
F. C. F. Riparinas I e III, isoladas da Aniba Riparia, normalizam a memória recente de 
camundongos expostos ao modelo de estresse crônico induzido por corticosterona. In: XXXII 
Encontro de Iniciação Científica - UFC, 2013, Fortaleza. Encontros Universitários 2013, 
2013.  

 
CASTRO, L. A.; PONTES, M. C. D.; VASCONCELOS, A. S.; OLIVEIRA, I. C. M.; 
SOUSA, F. C. F. Efeito antidepressivo da Riparina III em animais expostos ao estresse 

 



89 
 

crônico induzido pela administração de corticosterona. In: XXXII Encontro de Iniciação 
Científica - UFC, 2013, Fortaleza. Encontros Universitários 2013, 2013.  

 
OLIVEIRA, I. C. M.; PONTES, M. C. D.; VASCONCELOS, A. S.; SOUSA, F. C. F. Effect 
of Riparin III e I, isolated from Aniba Riparia, on corticosterone-induced memory impairment 
in mice. In: I International Symposium in Neuroscience, 2013, Fortaleza. I International 
Symposium in Neuroscience, 2013. 

 
OLIVEIRA, I. C. M.; PONTES, M. C. D.; VASCONCELOS, A. S.; CAPIBARIBE, V. C. 
C.; SOUSA, F. C. F. Detection of antidepressant activity of Riparin through behavioral 
tests. In: I International Symposium in Neuroscience, 2013, Fortaleza. I International 
Symposium in Neuroscience, 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os fins junto ao Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia, da Universidade Federal do Ceará, que a dissertação de mestrado, intitulada 

“EFEITO ANTIDEPRESSIVO DA RIPARINA III EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS 

AO MODELO DE ESTRESSE INDUZIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DE 

CORTICOSTERONA”, de autoria da aluna Auriana Serra Vasconcelos, passou por revisão 

ortográfica e gramatical, bem como se encontra em conformidade com a norma culta da 

Língua Portuguesa e com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

 

Fortaleza, 29 de abril de 2015. 

 

 

 



91 
 

 



92 
 

 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


	Major depression is a common disorder of severe mood swings, chronic and recurrent. It’s believed that the etiology resulting from abnormalities which interact with environmental and genetic factors, and environmental stress main factor described. The...
	Keywords: Riparina III, corticosterone, depression, behavioral tests, BDNF.
	Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na porcentagem do tempo de permanência na câmara social no teste de interação social.............................................................................................
	Efeito da Rip III na reversão e prevenção do déficit de inibição pré-pulso, induzido pela administração de corticosterona, em três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75 e 80dB)....................................................
	Figura 1 – Envolvimento do Eixo HPA na Resposta ao Estresse....................................
	22
	Figura 2 – BDNF e Depressão........................................................................................
	25
	Figura 3 – Distribuição da Família Lauraceae no Mundo...............................................
	32
	Figura 4 – Folha de Aniba Riparia..................................................................................
	33

	Figura 5 – Estrutura Química da Riparina III..................................................................
	35
	Quadro 1 – Esquema do Tratamento de Reversão..........................................................
	44

	Quadro 2 – Tratamento de Prevenção............................................................................
	45

	Quadro 3 – Esquema do Teste de Nado Forçado............................................................
	46

	Quadro 4 – Esquema do Teste de Suspensão da Cauda...................................................
	46
	47
	48

	Quadro 7 – Esquema do Teste de Labirinto em Cruz Elevado......................................
	49

	Quadro 8 – Esquema do Teste do Labirinto em Y.........................................................
	50

	Quadro 9 – Esquema do Teste de Interação Social.........................................................
	51

	Quadro 10 – Esquema do Teste de Inibição Pré-Pulso...................................................
	52
	1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................
	19
	1.1 Considerações Gerais sobre a Depressão.....................................................................
	19
	1.1.1 Depressão Psicótica.................................................................................................
	20
	1.2 Fisiopatologia da Depressão........................................................................................
	21
	1.2.1 Envolvimento do Eixo Hipofisário-Estresse e Depressão.........................................
	21
	1.2.2 Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF: Brain Derived Neutrofic Factor)
	24
	1.3 Modelos Animais de Depressão..................................................................................
	25
	1.3.1 Modelo da Administração de Corticosterona...........................................................
	26
	1.3.2 Testes Comportamentais para o Estudo da Depressão..............................................
	26
	1.3.3 Dosagem de BDNF na Depressão.............................................................................
	28
	1.4 Abordagem Terapêutica da depressão.........................................................................
	28
	1.4.1 Intervenções Comportamentais................................................................................
	28
	1.4.2 Psicoterapia.............................................................................................................
	29
	29
	1.5 Produtos Naturais....................................................................................................... 
	31
	1.5.1 Família Lauraceae...................................................................................................
	31
	1.5.2 Riparina III..............................................................................................................
	35
	2 OBJETIVOS.................................................................................................................
	37
	2.1 Objetivo Geral.............................................................................................................
	37
	2.2 Objetivos Específicos..................................................................................................
	37
	3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA............................................................................
	39
	4 MATERIAL E MÉTODOS...........................................................................................
	41
	4.1 Estudo.........................................................................................................................
	41
	4.2 Material Botânico.......................................................................................................
	41
	4.2.1 Extração e Isolamento..............................................................................................
	41
	4.3 Animais......................................................................................................................
	42
	4.4 Drogas........................................................................................................................
	42
	4.5 Protocolo Experimental e Tratamento dos Animais....................................................
	42
	4.5.1 Tratamento de Reversão...........................................................................................
	43
	4.5.2 Tratamento de Prevenção.........................................................................................
	44
	4.6 Testes Comportamentais.............................................................................................
	45
	4.6.1 Teste de Nado Forçado.............................................................................................
	45
	4.6.2 Teste de Suspensão da Causa....................................................................................
	46
	4.6.3 Teste de Preferência pela Solução de Sacarose.......................................................
	47
	4.6.4 Campo Aberto..........................................................................................................
	47
	4.6.5 Labirinto em Cruz Elevado ou Plus Maze..............................................................
	48
	4.6.6 Teste do Labirindo em Y ou Ymaze........................................................................
	49
	4.6.7 Teste de Interação Social.........................................................................................
	50
	4.6.8 Inibição Pré-Pulso...................................................................................................
	51

	4.7 Teste Neuroquímico....................................................................................................
	53
	4.7.1 Dissecação do Hipocampo.......................................................................................
	53
	4.7.2 Análise de BDNF.....................................................................................................
	53
	5 RESULTADOS.............................................................................................................
	54
	5.1 Testes Comportamentais.............................................................................................
	54
	5.1.1 Nado Forçado...........................................................................................................
	54
	5.1.2 Teste de Suspensão da Cauda...................................................................................
	55
	5.1.3 Anedonia..................................................................................................................
	56
	5.1.4  Campo Aberto........................................................................................................
	56
	5.1.5 Labirito em Cruz Elevado........................................................................................
	57
	5.1.6 Labirinto em Y........................................................................................................
	58
	5.1.7 Interação Social........................................................................................................
	58
	5.1.8 Inibição Pré-Pulso....................................................................................................
	59
	5.1.9 Análise do BDNF....................................................................................................
	60
	6 DISCUSSÃO.................................................................................................................
	61
	7 RESULTADOS.............................................................................................................
	67
	8 CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................................
	68
	REFERÊNCIAS................................................................................................................
	69
	APÊNDICE A – TRABALHOS PUBLICADOS.............................................................
	87

	1.1 Considerações Gerais sobre a Depressão
	1.2 Fisiopatologia da Depressão
	Figura 2 – BDNF e Depressão.
	1.3 Modelos Animais de Depressão
	1.4 Abordagem Terapêutica da Depressão
	1.5 Produtos Naturais
	Figura 4 – Folha de Aniba Riparia (Nees) Mez.
	Fonte: Disponível em:
	<http://testweb.science.uu.nl/Amazon/VTGG/Lauraceae/Aniba/slides/Aniba%20riparia%201.html.>. Acesso em: 3 set. 2014.
	Figura 5 – Estrutura Química da Riparina III.
	2 OBJETIVOS
	2.1 Objetivo Geral
	2.2 Objetivos Específicos
	3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA
	4 MATERIAL E MÉTODOS
	4.1 Estudo
	4.2 Material Botânico
	4.3 Animais
	4.4 Drogas
	4.5 Protocolo Experimental e Tratamento dos Animais
	4.5.1 Tratamento de Reversão
	Quadro 1 – Esquema do Tratamento de Reversão.
	4.5.2 Tratamento de Prevenção
	Quadro 2 – Tratamento de Prevenção.
	4.6 Testes Comportamentais
	Quadro 3 – Esquema do Teste de Nado Forçado.
	Quadro 4 – Esquema do Teste de Suspensão da Cauda.
	Quadro 5 – Esquema do Teste de Preferência pela Solução de Sacarose.
	Quadro 6 – Esquema do Teste de Campo Aberto.
	Quadro 7 – Esquema do Teste de Labirinto em Cruz Elevado.
	Quadro 8 – Esquema do Teste do Labirinto em Y.
	Quadro 9 – Esquema do Teste de Interação Social.
	Quadro 10 – Esquema do Teste de Inibição Pré-Pulso.
	4.7 Teste Neuroquímico
	5 RESULTADOS
	5.1 Testes Comportamentais
	Gráfico 1 – Efeito da administração crônica de corticosterona na indução da depressão por meio  do tempo de imobilidade no TNF.
	Gráfico 2 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, no tempo de imobilidade em camundongos no teste de nado forçado.
	Os resultados são expressos como a média ± EPM de n = 10-15 animais/grupo. A análise estatística foi determinada por one-way ANOVA, seguido pelo teste de Student-Newman-Keuls. Valores significativos: aaap <0,001 vs controle ou controle 14 e bbbp<0,001...
	Fonte Elaborado pela autora da pesquisa.

	Gráfico 3 - Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, no tempo de imobilidade em camundongos no teste de suspensão da cauda.
	Gráfico 4 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na porcentagem de preferência pela solução de sacarose no teste de anedonia.
	Tabela 1 – Efeitos de Veículo, Cort, Flu ou Rip III isolada no campo aberto ou associada a esse campo.
	Tabela 2 – Efeitos de veículos, Cort, Flu ou Rip III, associados ao labirinto em cruz elevado.
	Gráfico 5 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na recuperação da memória de trabalho no teste do labirinto em y.
	Gráfico 6 – Efeito da Riparina III (50mg/kg) e Fluvoxamina (50mg/kg), via oral, na porcentagem do tempo de permanência na câmara social no teste de interação social.
	Grafico 7 – Efeito da Rip III na reversão e prevenção do déficit de inibição pré-pulso, induzido pela administração de corticosterona, em três diferentes intensidades de pré-pulso (70, 75 e 80dB).
	6 DISCUSSÃO
	7 RESULTADOS
	ALBUQUERQUE, F.S.; SILVA, R.H. A amígdala e a tênue fronteira entre memória e emoção. Revista de psiquiatria. Rio Grande do Sul.vol.31, nº 3, suplemento 0. Porto Alegre:  2009.

	FREY, B.N.; ANDREAZZA A.C.; CERESÉR, K. M. M. et al. Effects of mood stabilizers on hippocampus BDNF levels in an animal model of mania. Life Sciences, 2006, p. 281-286. Disponível em: <https://scholar.google.com/citations?user=SYwjEJMAAAAJ&hl=pt-BR>....
	JOCA, S.R.L.; PADOVAN, C.M.; GUIMARÃES, F.S. Activation of post-synaptic 5-HT1A receptors in the dorsal hippocampus prevents learned helplessness development. Brain Research. v. 978, Issues 1–2, 18 July, 2003, p. 177-184.
	LIJIMA, M.; ITO, A.; KUROSU, S.; CHAKI, S. Pharmacological characterization of repeated corticosterone injection-induced depression model in rats. Brain Research. Volume 1359, 4 November, 2010, p. 75–80.
	QUIAO, H.; AN, S. C.; REN, W. et al. Progressive alterations of hippocampal CA3-CA1 synapses in an animal model of depression.  Behav Brain Res. 2014 Dec. 2014, p. 191-200.
	RUETTI, E.; JUSTEL, N.; MUSTACA, A. et al. Corticosterone and propranolol's role on taste recognition memory. Pharmacology Biochemistry and Behavior. v. 127, 2014, p. 37-44.
	TAKATSU-COLEMAN, A.L.; ZANIN, K.A.; PATTI, C.L. et al. Short-term sleep deprivation reinstates memory retrieval in mice: The role of corticosterone secretion. Psychoneuroendocrinology, v. 38, n. 10, 2013, p. 1967-1978.
	ZANARDI. R.; PEREZ, J.; SMERALDI, E. Fluvoxamine alone in the treatment of delusional depression. European Neuropsychopharmacology, v. 6, 1996, p. 126.
	ZANARDI, R.; FRANCHINI, L.; GASPERINI, M. et al. Selective serotonin reuptake inhibitors alone and in association with pindolol in the treatment of delusional depression. European Neuropsychopharmacology, v. 8, 1998, p. 598-599.
	APÊNDICE A – TRABALHOS PUBLICADOS

