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RESUMO 

 

Depressão é considerada um grande problema de saúde pública, por interferir 

significativamente na qualidade de vida das pessoas. O tratamento farmacológico da 

depressão, disponível atualmente, é ineficaz para cerca de 30% dos pacientes, apresenta 

efeitos colaterais importantes e início tardio da resposta terapêutica. Neste contexto, há um 

crescente interesse por estudos de novas substâncias bioativas, que não apresentem esses 

problemas dos fármacos disponíveis no mercado. A Cumarina (1,2-benzopirona) é um 

composto aromático encontrado em várias espécies vegetais, com ações biológicas tanto na 

periferia como no sistema nervoso central. O objetivo dessa pesquisa foi estudar os efeitos 

antidepressivos da cumarina no modelo animal de depressão, induzido por administração 

crônica de corticosterona (Cort). Para o estudo, foram utilizados camundongos Swiss machos 

pesando entre 25 a 30g e o seguinte protocolo de tratamento: a) Grupo controle; b) Grupo 

Cort; c) Grupos Cort e cumarina [Cort (-20mg/kg) durante 14 dias, e entre o 15º e o 21º dia os 

camundongos receberam Cort + Cumarina (0,5, 5 ou 50 mg/kg)]. No último dia de 

tratamento, uma hora após a administração das substâncias, os animais foram submetidos aos 

testes comportamentais de campo aberto, labirinto em cruz elevada, nado forçado e 

preferência por sacarose. Para elucidar o mecanismo de ação da cumarina, foi realizado, no 

teste de nado forçado, o pré-tratamento com fármacos relacionados aos sistemas 

noradrenérgicos, dopaminérgico e serotoninérgicos. Imediatamente após esses testes, os 

animais foram sacrificados, e as áreas cerebrais: hipocampo (HC), córtex pré-frontal (CPF) e 

corpo estriado (CE)] dos animais foram dissecados para realização dos testes de estresse 

oxidativo e neuroinflamatórios. Os resultados obtidos mostraram que o tratamento com Cort 

causou efeito ansiogênico e depressor similar com o comportamento do tipo anedonia. A 

administração de cumarina, principalmente na maior dose (50mg/kg), foi capaz de reverter os 

efeitos depressivos da Cort, sendo esse mecanismo de ação relacionado aos sistemas 

noradrenérgicos e serotoninérgicos. Quanto aos resultados do estresse oxidativo, os animais 

tratados com Cort apresentaram aumento de malondialdeído (MDA) e nitrito em todas as 

áreas estudadas, efeito este, revertido pela cumarina em todas as doses estudadas. A Cort 

aumentou a expressão de Fator nuclear kappa B (NF-κB) e Fator de Necrose Tumoral α 

(TNFα) no hipocampo. Esse efeito foi somente revertido pela cumarina na dose de 50mg/kg. 

Concluiu-se que a administração de cumarina foi capaz de reverter o comportamento tipo 

depressivo, induzido pela administração repetida de corticosterona. Os efeitos antidepressivos 

da cumarina ocorreram pelos mecanismos serotoninérgicos e noradrenérgicos, além do 

envolvimento da ação antioxidante e anti-inflamatória deste composto. Deste modo, sugere-se 

que a cumarina apresenta um potencial terapêutico, o qual poderá ser utilizado no tratamento 

dos transtornos depressivos. 

 

Palavras Chaves: Corticosterona. Cumarina. Antidepressivo. 

 



ABSTRACT 

 

Depression is considered a major public health problem because it significantly interferes 

with people's quality of life. Pharmacological treatment of currently available depression is 

ineffective for about 30% of patients, has significant side effects and late onset of therapeutic 

response. In this context, there is a growing interest in studies of new bioactive substances 

that do not present those problems. Coumarin (1,2-benzopyrone) is an aromatic compound 

found in various plant species, with biological actions of this substance both in the periphery 

and in the central nervous system. The aim of this study was to study the antidepressant 

effects of coumarin in the animal model of resistant depression induced by repeated 

administration of corticosterone (cort). For the study, male Swiss mice weighing between 25 

and 30g were used, which received the following treatment protocol: a) Control group; b) 

Cort group; c) Cort and coumarin group [Cort 20 mg/kg for 14 days, between the 15th and the 

21st day, the mice received Cort + coumarin (0.5, 5 or 50 mg/kg.)]. On the last day of 

treatment, one hour after the administration of the substances, the animals were submitted to 

open field test, elevated plus maze test, forced swim test and sucrose preference test. To 

elucidate the mechanism of action of coumarin, pre-treatment with drugs related to the 

noradrenergic, dopaminergic and serotonergic systems was performed only in the forced 

swim test. Immediately after those tests, the animals were sacrificed and the brain areas 

[hippocampus (HC), prefrontal cortex (CPF) and striatum (EC)] of the animals were dissected 

for oxidative and neuroinflammatory stress tests. The results showed that the treatment with 

Cort caused an anxiogenic and depressant-like effects, as well as behavior of anhedonia type. 

The administration of coumarin, especially at the highest dose (50 mg/kg), was able to reverse 

the depressant effects of Cort, being this mechanism of action related to noradrenergic and 

serotonergic systems. As for the oxidative stress results, the animals treated with Cort showed 

an increase of malondialdehyde (MDA) and nitrite in all studied areas, being these effects 

reversed with all studied doses of coumarin. Cort increased expression of nuclear factor-kappa 

B (NF-κB) and tumor necrosis factor alpha (TNFα) in the hippocampus, being these effects 

reversed only by coumarin in the dose of 50 mg/kg. In conclusion, coumarin was able to 

reverse depressant-like behavior induced by repeated administration of corticosterone. The 

antidepressant effects of coumarin are related to the serotonergic and noradrenergic systems, 

as well as its antioxidant and anti-inflammatory actions of this compound. That way, it´s 

suggested that coumarin has a therapeutic potential that can be used in the treatment of 

depressive disorders. 

 

Keywords: Corticosterone. Coumarin. Antidepressant.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os transtornos mentais são considerados um grande problema de saúde pública e a 

prevalência mundial de ansiedade, depressão e suicídios tem aumentado nos últimos anos, 

interferindo significativamente na qualidade de vida das pessoas. O tratamento farmacológico 

da depressão, disponível atualmente, é eficaz para maioria dos pacientes, porém, cerca de 

30% destes, com quadro de depressão maior, não respondem ao tratamento clínico. Além 

disso, muitos pacientes não aderem ao tratamento devido a um início tardio da resposta 

terapêutica e principalmente aos efeitos colaterais produzidos pelos antidepressivos 

disponíveis na clínica (SOUSA, 2015; KEYLOUN et al., 2017). Deste modo, há um interesse 

crescente na investigação de substâncias com propriedades antidepressivas, dentre essas, 

podem ser citadas as plantas medicinais e substâncias isoladas das mesmas. 

Neste sentido, os compostos fenólicos são alvos dessas investigações, por serem 

substâncias amplamente distribuídas na natureza e constituírem uma importante classe de 

metabólitos secundários de plantas. Estes compostos fenólicos estão enquadrados em diversas 

categorias como: fenóis simples, ácidos fenólicos (ácidos hidroxibenzoicos e ácidos 

hidroxicinâmicos), cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, 

lignanas e ligninas (NACZK, SHAHIDI, 2004). Agem como antioxidantes e evidências 

confirmam que o consumo de vegetais na alimentação, contendo compostos fenólicos, tem 

importante contribuição para a saúde humana. São encontrados frequentemente em hortaliças 

como: alecrim, coentro, sálvia, tomilho, manjericão, pimenta verde, brócolis, repolho roxo, 

cebola, alho e tomate. As frutas também são excelentes fontes desses compostos, 

principalmente as frutas cítricas como o limão, a laranja e a tangerina, além de outras frutas 

de cor bordô e vermelho escuro, tais como: cereja, uva, ameixa, maçã entre outras. Maiores 

quantidades de compostos fenólicos são encontradas mais na polpa do que no suco das frutas 

(ANGELO, 2007; PIMENTEL, 2005).    

As cumarinas e seus derivados estão amplamente distribuídos no reino vegetal, 

compondo uma grande classe de substâncias fenólicas encontradas em várias espécies de 

plantas, tais como: Amburana cearensis (Fabaceae), Anthoxanthum odoratum (erva de cheiro 

ou feno de cheiro), Aspérula odorata (“woodruff” ou aspérula), Cinnamomum aromaticum 

(casca de cássia, pau de canela), Eupatorium triplinerve (japona roxa), Hierochloe odorata. 

(erva santa), Melilotus coerulea (trevo doce), Melilotus officinalis (trevo amarelo), Melittis 

melissophyllum (cidreira falsa ou cidreira bastarda), Prímula elatior (prímula), Peucedanum 
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ostruthium (imperatória) Matricaria chamomilla (camomila) e na lavanda (DIAS, 2015; 

PETRUL’OVÁ-PORACKÁ et al., 2013; MURRAY, 1978). A Cumarina 1, 2-benzopirona é 

um composto aromático encontrado em várias espécies de vegetais. Foi isolada, pela primeira 

vez, a partir de Dipteryx odorata (fava-tonka), espécie denominada anteriormente 

Coumarouna odorata, daí o termo cumarina (FEUER, 1974).  

As pesquisas científicas demonstram interesse no estudo da cumarina e de seus 

derivados, uma vez que essa substância apresenta atividades biológicas e farmacológicas 

potentes, relevantes e por ser de baixa toxicidade para mamíferos (LUCETTI, 2010; HOULT; 

PAYÁ, 1996). Em consequência do seu poder antioxidante, esse composto apresenta várias 

aplicações farmacoterapêuticas, tais como: atividade antimicrobiana, anticoagulante, anti-

inflamatória e neuroprotetora (BUBOLS et al., 2013; QIN et al., 2017). Tendo em vista que a 

maioria das doenças relacionadas ao sistema nervoso central, como exemplo a depressão, está 

envolvida com o processo oxidativo e neuroinflamatório (DE SOUSA et al., 2018; MELLO et 

al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017) surgiu o interesse em pesquisar os efeitos da cumarina em 

modelos de depressão induzidos por corticosterona em camundongos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA     

 

2.1 Transtorno depressivo 

 

Em determinados momentos da vida é normal a ocorrência de sentimentos de 

grande tristeza. Contudo, há situações em que estas emoções persistem ao longo do tempo, 

impedindo uma adaptação às exigências do cotidiano e impactando no bem-estar individual, 

nas relações pessoais e sociais, como também no desempenho das atividades profissionais 

e/ou ocupacionais. Diante da persistência destes sentimentos, é possível que se desenvolva um 

quadro clínico de Depressão (MIRET, 2013).  

A depressão pode ser ocasionada por muitos fatores: genéticos (hereditários) e 

ambientais com alterações bioquímicas, fisiológicas e morfológicas, sendo definida como 

uma doença multifatorial. Na predisposição dos indivíduos à depressão, o estresse é um fator 

significativo para o desenvolvimento da doença (COLLA, 2015; ANDREWS et al., 2011). O 

estudo de Keller (2007) identificou que 88,1% dos pacientes apresentaram um quadro 

depressivo, após passarem por um período de estresse. 

Antes de Cristo, a doença foi definida por Hipócrates como melancolia 

(GONÇALES, 2007). O termo depressão foi inicialmente usado em inglês para descrever o 

desânimo em 1660 e entrou para o uso comum em meados do século XIX (SOLOMON, 

2002).  

Trata-se de um distúrbio afetivo emocional de uma pessoa, podendo traduzir-se 

num transtorno psiquiátrico sério com episódios persistentes de alterações de humor (tristeza, 

anedonia, irritabilidade, incapacidade de sentir prazer, apatia), incluindo alterações cognitivas, 

psicomotoras e vegetativas (sono, apetite, etc.), podendo ainda ocorrer como resposta a 

situações estressantes ou a circunstâncias sociais e econômicas adversas. Esse distúrbio é 

caracterizado por um conjunto complexo de sintomas clínicos, com a inclusão de intenções 

suicidas (ALI et al., 2015; SILVA et al., 2013; MOREIRA, 2003). 

A depressão tem sido classificada de várias formas: transtorno depressivo maior 

(TDM), distimia, distúrbio afetivo sazonal (DAS), depressão integrante do transtorno bipolar 

tipos I e II, depressão pós-parto, depressão como parte da ciclotimia, entre outras (DSM - 5, 

2014). 

O transtorno depressivo maior ou perturbação depressiva afeta pessoas de todas as 

idades, causando muito sofrimento ao paciente e familiares com ideias suicidas, prejuízo 

funcional significativo como ausência no trabalho ou comprometimento no desempenho 
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escolar. Diferencia-se do humor "triste", por ser mais intenso e de maior duração, sendo a 

tristeza de qualidade diferente da tristeza habitual, com sintomas específicos, trazendo grande 

prejuízo à vida da pessoa (DSM - V, 2014). O TDM está entre as doenças psiquiátricas mais 

debilitantes e graves, caracterizada por efeitos consideráveis no humor e comportamento, de 

etiologia multifatorial, surgindo da interação de múltiplos fatores genéticos e ambientais 

(YANG et al., 2015; VASCONCELOS et al., 2015; HAJ-MIRZAIAN et al., 2015; BORGES, 

2017). 

A depressão geralmente está associada a um quadro de ansiedade, onde as 

emoções, tanto as normais como as patológicas, manifestam-se em diferentes domínios 

psicológicos (cognitivo, afetivo e comportamental) e fisiológicos (neurovegetativo, 

neuroendócrino) (GRAEFF, 2007). A incapacidade de controlar estes sentimentos por tensão 

constante, preocupação em excesso com sintomas psíquicos (agitação, dificuldade de 

concentração, irritabilidade) e somáticos (fadiga, tensão muscular e distúrbios do sono) com 

duração de, no mínimo, seis meses, caracteriza um estado de ansiedade generalizada 

(ABREU, 2013). 

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) também é preocupante. A 

patologia é muito frequente no mundo inteiro, caracterizada por transtorno do pânico, 

agorafobia (intenso medo ou pavor de estar em locais, onde fugir seria difícil ou embaraçoso), 

fobia social, transtorno obsessivo compulsivo (TOC), fobias específicas e transtorno de 

estresse pós-traumático (TEPT). Afetam, de forma negativa, o funcionamento das atividades 

diárias; e os indivíduos que apresentam distúrbios de ansiedade, apresentam dificuldades em 

manter relacionamentos interpessoais (MELO, 2011). 

A depressão, quando coexiste com a ansiedade, gera grande impacto na evolução 

da doença com aumento de risco de recaídas, recuperação tardia, incapacidade e tentativas de 

suicídio (SOUSA, 2015). Por outro lado, a adesão ao tratamento, a persistência à terapia e o 

tempo para a interrupção dos medicamentos prescritos traduz-se em resultados positivos para 

a saúde com redução dos custos, das tentativas de suicídios e da mortalidade (KEYLOUN, 

2017). 

 

2.2 Epidemiologia da depressão 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é definida como um 

transtorno mental, caracterizado por humor deprimido, perda de interesse ou prazer, baixa 
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autoestima, distúrbio do sono ou apetite, baixa energia e baixa concentração. Esses problemas 

podem se tornar crônicos, comprometendo à capacidade de realizar as atividades diárias.  

A depressão é um dos mais prevalentes transtornos psiquiátricos, atingindo 350 

milhões de pessoas no mundo: na sua maioria, mulheres. Em um período de 10 anos, de 2005 

a 2015, este número cresceu 18, 4%, com prevalência de 4, 4% na população mundial (WHO, 

2017).  

A doença é de marcante importância por ser considerada um grande problema de 

saúde pública, com interferência significativa na qualidade de vida das pessoas, devido às 

limitações impostas ao sofrimento familiar, ao custo social elevado, aos problemas de acesso 

ao diagnóstico e aos tratamentos adequados (CUNHA et al., 2012).  

Os índices de mortalidade por depressão são muito valorizados nas estatísticas. 

No entanto, o número de anos vividos com o transtorno e a morte prematura não são 

considerados significativos. Afetam, no mundo inteiro, pelo menos 20% das mulheres e 15% 

dos homens ao longo de suas vidas, causando muito sofrimento e incapacidade (BUBOLS et 

al., 2013). 

O mais trágico desfecho da depressão é o suicídio, e 2/3 de todos os suicídios são 

cometidos por pessoas deprimidas. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. 

Provavelmente, a depressão será a “doença” mais comum em 2030, necessitando de ações 

preventivas, com urgência (ABELHA, 2014). 

A depressão severa é considerada a doença mais incapacitante e o principal fator 

desencadeante da mortalidade, por suicídio, em idosos no Brasil. O Ministério da Saúde, na 

tentativa de minimizar o problema, reforça ações preventivas com o lançamento da Agenda de 

Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil, 

para os anos de 2017-2020 (BRASIL, 2017). 

 

2.3 Hipóteses fisiopatológicas da depressão  

 

Durante muitos anos, a hipótese monoaminérgica vem sendo aceita e 

compreendida para a explicação da fisiopatologia da depressão. As novas hipóteses que 

surgiram, através de vários estudos científicos realizados, foram úteis para complementar o 

mecanismo fisiopatológico já descrito anteriormente, melhorando o seu entendimento. 

Atualmente, compreende-se que a depressão pode ser explicada através de vários mecanismos 

fisiopatológicos e apresenta múltiplas causas, sejam elas biológicas e/ou ambientais. A 

Hipótese neurotrófica, teoria do estresse e envolvimento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 
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(HHA), estresse oxidativo, fatores genéticos e ambientais, desregulação da via do óxido 

nítrico e, também, o aumento de citocinas pró-inflamatórias, são alguns desses mecanismos 

(OLIVEIRA et al., 2017; RABELO, 2015; DE SOUSA et al., 2015).  

A Teoria das Neurotrofinas consiste em tentar explicar um pouco a depressão 

desencadeada pela redução das neurotrofinas nas áreas cerebrais. As neurotrofinas são 

proteínas responsáveis por regular a neurogênese, o crescimento e diferenciação, assim como, 

regular a plasticidade neuronal, morte celular e diferenciação fenotípica. A primeira 

neurotrofina, o fator de crescimento do nervo (Nerve Growth Factor - NGF), foi identificada 

em 1953 e estendeu os avanços da neurobiologia diante dos aspectos moleculares relacionado 

à fisiopatologia dos distúrbios neurológicos (GÉRAL et al., 2013; PALLAVI et al., 2013). 

Essa hipótese tentava destacar a depressão oriunda de falhas na neurogênese e das 

proteínas do fator de crescimento, relacionando a patologia a problemas com os fatores de 

crescimento neuronal. Em 1982 foi identificada outra neurotrofina, o fator neurotrófico 

derivado do cérebro (Brain-derived neurotrophic factor/BDNF). O BDNF regula a 

diferenciação e sobrevivência dos neurônios, mantendo os mesmos no cérebro. A interrupção 

dos fatores de crescimento, como o BDNF, ocasiona em uma perda celular considerável, 

através da redução do tamanho dos neurônios. Estudos têm mostrado que a neurogênese é 

ampliada com o aumento do BDNF. De acordo com a teoria, essa perda celular, 

possivelmente, estaria causando as doenças psiquiátricas (PLUCHINO et al., 2013; GÉRAL 

et al., 2013; DE SOUSA et al., 2015 ). 

Caracterizada a principal neurotrofina do cérebro, o BDNF é bastante estudado, 

sendo alvo do desenvolvimento dos fármacos úteis para o tratamento das doenças 

psiquiátricas e degenerativas do cérebro. Esse fator de crescimento neurotrófico pode ser 

encontrado no hipocampo, neocórtex, amígdala e cerebelo, e é produzido pelas células da glia 

e núcleos neuronais. Também são produzidos, em menor quantidade, pelas células 

endoteliais, leucócitos e células satélites de músculo esquelético (KIMPTON et al., 2012; 

TOH et al., 2018; THOENEN et al., 1987; BARDE, 1990). 

A depressão pode ser explicada pela expressão gênica, onde ocorre uma 

inativação ou silenciamento gênico, sendo, portanto, um dos mecanismos da patologia. Os 

fatores estressores, em conjunto com essa vulnerabilidade genética, causam um bloqueio do 

DNA, diminuindo as proteínas dos fatores de crescimento como o BDNF. Assim, sintomas 

depressivos aparecem decorrentes do estreitamento das estruturas neuronais, desregulando, 

com isso, o sistema pré-frontal, que, por sua vez, comanda o sistema límbico, envolvido no 

processamento da emoção e cognição. Devido a esse mecanismo, surgem tratamentos com o 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain-derived_neurotrophic_factor
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intuito de aumentar a produção do BDNF, por exemplo, renovando o crescimento neuronal e, 

consequentemente, minimizando e/ou eliminando os sintomas depressivos (SALEHI, et al., 

2014; WOLKOWITZ, 2011).  

Em resumo, a partir de uma explicação sucinta, compreende-se que a depressão se 

relaciona com a atrofia neuronal, nas áreas do cérebro relacionadas à memória e humor e com 

a neuroplasticidade. Indivíduos com depressão apresentam uma redução dos níveis do fator de 

crescimento, o BDNF, onde se constitui um alvo terapêutico potente, por ser extremamente 

importante para o crescimento da célula neuronal (ALTAR, 1999; SCHMIDT et al., 2011).  

O estresse e o envolvimento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) é outra 

teoria que tem se destacado para explicar os mecanismos da depressão, onde o eixo HHA 

também apresenta relação com algumas estruturas como hipocampo e amígdala do sistema 

límbico (ZHAO et al., 2008; IIJIMA et al., 2010).  

O estímulo do eixo HHA foi encontrado na patogênese da depressão, uma vez que 

acontece através do estresse humano, influenciador da gravidade da doença e sua recorrência. 

Esse estímulo aumenta os níveis de cortisona e ocasiona em um aumento da glândula 

pituitária. O aumento nos níveis de cortisol tem sido relacionado com o aparecimento do 

déficit cognitivo nos pacientes e ocasiona uma atrofia do tecido linfoide, com redução de 

células T e anticorpos, o que torna o indivíduo imunodeprimido. A depressão também está 

relacionada ao aumento de citocinas que, através de uma resposta inflamatória, ativa o eixo 

HHA. A teoria propõe que o cérebro é incapaz de reduzir a atividade do eixo HHA através do 

estresse crônico (LIYANARACHCHI et al., 2017; DE SOUSA et al., 2015; ZORN et al., 

2017).  

Como indicadores de estresse nos seres humanos, se determina o cortisol. Já em 

roedores, a corticosterona é utilizada como indicador de estresse (PAGLIARONE, 2009). 

Os glicocorticoides preparam o organismo para responder ao estresse, suprimindo 

a neurogênese e, assim, ocasionando uma redução do hipocampo através da redução do 

número de células. Assim, com a persistência do estresse, o eixo HHA pode se tornar 

hiperativo, trazendo prejuízos ao organismo. Em decorrência da hiperativação, o eixo HHA se 

tornou um importante alvo para as terapias farmacológicas antidepressivas, onde os 

psicofármacos são propostos com o intuito de preservar a função do hipocampo, inibindo, 

assim, o eixo HHA (KANDEL, 2014).  

Alguns achados clínicos nos pacientes com transtornos depressivos, de fato, 

comprovam a relação do eixo HHA com a depressão, são eles: aumento dos níveis do fator 

liberador de corticotrofina (CRH) no líquido cefalorraquidiano, hipercortisolemia (aumento 
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dos níveis de cortisol) e aumento do cortisol livre na urina (KANDEL, 2014; SILVA et al., 

2016). 

Outro fator importante na fisiopatologia da depressão é o estresse oxidativo. O 

estresse oxidativo é um estado resultante de um desequilíbrio entre os sistemas de defesa 

antioxidante endógenos e a formação de radicais livres, que podem ser tanto de derivado de 

oxigênio, classificando-se como espécies reativas de oxigênio (ERO), quanto de nitrogênio, 

espécies reativas de nitrogênio (ERN), (VASCONCELOS, et al., 2007; ABDUL, 

BUTTERFIELD, 2007).  

O tecido cerebral propicia a formação de radicais livres, pois, além do alto teor 

lipídico das membranas celulares, desenvolvendo o processo de peroxidação lipídica, o que 

provoca alterações na estrutura e permeabilidade celular, também consome grandes 

quantidades de oxigênio, tornando-o especialmente vulnerável ao dano oxidativo, onde 

diversas desordens neuropsíquicas têm sido associadas a este fato (PACKER et al., 1997, 

HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1990; HAESER, 2006).  

Dessa maneira, tendo em vista a relação dos radicais livres com as patologias 

neuropsíquicas, vários esforços têm sido feitos no sentido de melhor entender a fisiopatologia 

de diversas condições, não só neurológicas, mas em diversas outras áreas (KAPCZINSKI, 

2011; FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

A definição de radical livre remete aos átomos ou grupos de átomos que, por 

possuírem um elétron desemparelhado na sua camada de valência, tornam-se extremamente 

reativos, contribuindo com o processo oxidativo, causando danos às estruturas celulares como 

proteínas, lipídeos e DNA, impulsionando processos como o envelhecimento, inflamação, 

neoplasias, neurodegeneração, dentre outros (GARDÈS-ALBERT, 1991). 

A formação dos radicais livres pode acontecer no citoplasma, nas mitocôndrias ou 

na membrana celular, e o local onde houver sua formação irá definir o seu alvo celular. Como 

os principais radicais livres, pode-se destacar as seguintes EROs: oxigênio molecular (O2), 

ânion superóxido (*O2
-), hidroxila (*OH) e peróxido de hidrogênio (H2O2); e dentre as ERNs: 

óxido nítrico (NO*), anidrido nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitrito (NO2
-), nitrato 

(NO3
-) e peroxinitrito (ONOO-) (ACHARYA, 1991; BARREIROS et al., 2006, FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). 

Devido ao fato de que as EROs são elementos de difícil identificação 

experimental, o que se explica pela sua meia-vida de rápida duração, uma forma bastante 

utilizada de se avaliar o dano oxidativo, que se dá pela mensuração da peroxidação lipídica, 

através do método de TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico), no qual o 
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princípio consiste na reação entre o malonaldeído (MDA), produto principal formado da 

oxidação de lipídeos membranares e o ácido tiobarbitúrico (COYLE & PUTTFARKEN, 

1993; LIMA, 2015). 

Os sistemas antioxidantes são de extrema importância para impedir o estresse 

oxidativo e, desta forma, evitar o ataque aos lipídeos, proteínas e DNA celulares. Existem 

dois mecanismos onde as células combatem os radicais livres: impedindo a sua formação ou 

inativando-os diretamente (FINKEL, 2011; HAESER, 2006). 

Os antioxidantes podem ser classificados como enzimáticos, onde se encaixam 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), NADPH-quinona oxidorredutase e glutationa 

peroxidase (GSH-Px); ou não enzimáticos, como o alfa-tocoferol (vitamina E), ácido 

ascórbico (vitamina C), flavonoides, proteínas do plasma, glutationa reduzida (GSH) e L-

cisteína (MICHELETTI, 2009; ISLAM, 2017). 

A aquisição de substâncias antioxidantes, através da dieta, é de extrema 

importância para o impedimento de dano oxidativo, destacando-se, como inativadores 

eficientes de radicais livres, as vitaminas A, C e E e os carotenoides. Nos vegetais, os 

compostos fenólicos como os flavonoides se destacam como antioxidantes eficientes e 

amplamente encontrados (LIMA, 2015, VENÂNCIO, 2009). 

Pesquisas demonstram que, em pacientes deprimidos existem não só alterações 

nas enzimas antioxidantes SOD, CAT e GSH-Px, mas também um aumento na peroxidação 

lipídica quando em comparação com indivíduos do grupo controle. A literatura tem relatado, 

de forma crescente, um aumento do dano oxidativo na depressão, e, desta maneira, 

impulsionar os sistemas de defesa antioxidante se faz de extrema importância na desordem. 

Neste contexto, é cada vez maior o interesse pelo entendimento da relação entre o estresse 

oxidativo e a depressão (LIMA, 2015, ABREU, 2013). 

Estudos pré-clínicos têm demonstrado que diversas drogas antidepressivas 

desempenham ação antioxidante em modelos animais de depressão, propriedade esta que 

parece estar relacionado à atividade antidepressiva destes fármacos (GOMES, 2008; LIMA, 

2015). 

 

2.4 Antidepressivos  

 

Na segunda metade do século XX surgem medicamentos para tratar os sintomas 

relacionados à depressão, assim como o termo antidepressivo. Os antidepressivos passaram a 
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compor um conjunto de drogas para tratar pacientes com situações clínicas relacionadas à 

depressão (BITTENCOURT, 2013).  

Os antidepressivos surgiram através do crescente aumento das pesquisas 

científicas, com o intuito de comprovar a eficácia dos medicamentos, o que contribuiu, 

consideravelmente, para o meio científico e para a biomedicina. Esse avanço na indústria 

farmacêutica é decorrente da expansão industrial da época, geradora de mudanças na 

produção de medicamentos, uma vez que, além de gerar lucro para as empresas, contribuiu 

para minimizar e/ou tratar os problemas de saúde (BITTENCOURT, 2013). 

Foi observado, através do desenvolvimento de pesquisas científicas e da prática 

clínica, que alguns medicamentos, que compõem a classe dos antidepressivos, podem auxiliar 

no tratamento de pacientes, não só com sintomas depressivos, mas também nos que 

apresentavam distúrbios de ansiedade, por exemplo (BITTENCOURT, 2013).  

Os antidepressivos, medicamentos utilizados no tratamento da depressão, 

patologia desencadeada biologicamente pela diminuição dos neurotransmissores 

(norepinefrina, dopamina e serotonina), são divididos em classes. Essa divisão é decorrente 

das características farmacológicas e químicas das drogas, são elas: Antidepressivos 

Tricíclicos, Inibidores da Monoaminoxidase, Inibidores da Recaptação Seletiva de 

Serotonina, e Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (BRASIL, 2012; 

KATZUNG & TREVOR, 2017).  

De acordo com a Teoria Clássica, a depressão é uma doença ocasionada pela 

depleção dos neurotransmissores monoamínicos, hipótese essa decorrente de observações 

clínicas empíricas e que ficou conhecida como hipótese monoaminérgica. Assim, a partir 

dessas observações e primeiras hipóteses, surgiram as primeiras classes de drogas de 

antidepressivos (KATZUNG & TREVOR, 2017).  

As primeiras classes de fármacos para o tratamento da depressão foram os 

inibidores da monoaminoxidase (IMAO), representadas por algumas drogas, tais como: 

Iproniazida, Nialamida, Iproclozida, Feniprazina e Isocarboxazida. Esses antidepressivos, 

descobertos em 1956, consistem no bloqueio da enzima mitocondrial, presente no tecido 

nervoso (MAO), que provoca a inativação de alguns neurotransmissores como norepinefrina, 

dopamina e serotonina. Assim, os inibidores da monoaminoxidase (IMAO) impedem a 

destruição desses neurotransmissores, aumentando a sua concentração na sinapse. Essa 

enzima, presente no tecido nervoso, apresenta duas classes: MAO-A e MAO-B. A MAO-A 

metaboliza, de preferência, a serotonina (5-HT), mas também metaboliza noradrenalina (NA) 
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e dopamina (DA); já a MAO-B metaboliza dopamina (DA) mais rápido do que Noradrenalina 

(NA) e serotonina (5-HT) (GORENSTEIN; SCAVONE, 1999).  

As drogas Imipramina, Trimipramina, Amitriptilina, Nortriptilina e Doxepina 

compõem a classe dos antidepressivos tricíclicos (ADT). Dependendo da droga, apresentam 

diferentes mecanismos de ação, atuando no Bloqueio da Recaptação de Noradrenalina; 

Bloqueio parcial da captação e inativação de Serotonina; Bloqueio de Receptores 

Adrenérgicos Alfa-1; Bloqueio dos Receptores de Histamina H-1; Bloqueio dos Receptores 

Colinérgicos Muscarínicos M-1, como também no Bloqueio dos canais de sódio. A 

nomenclatura dos Antidepressivos Tricíclicos (ADT) é decorrente da sua estrutura química, 

onde sua estrutura apresenta três anéis benzênicos (KATZUNG & TREVO 2017). 

Estudos apontam que o mecanismo dos antidepressivos tricíclicos (ADT) 

apresentam dois efeitos desejáveis e três indesejáveis. Os dois efeitos desejáveis são oriundos 

da inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina; as três ações indesejáveis são 

oriundas do antagonismo alfa-1, causando tontura, hipotensão e sonolência nos pacientes; 

ações anti-histamínicas H-1, resultando em sonolência e ganho de peso; e ações 

anticolinérgicas muscarínicas M-1, causando constipação, visão turva, boca seca e sonolência. 

Assim, apesar de grande benefício para os sintomas depressivos, apresentam grandes efeitos 

adversos (KATZUNG & TREVO 2017). 

Apesar de terem surgido várias classes de antidepressivos na segunda metade do 

século XX, os antidepressivos inibidores da monoaminoxidase e os tricíclicos foram os únicos 

disponíveis por alguns anos. Isso dificultou o tratamento da depressão, uma vez que as drogas 

dessas classes de antidepressivos apresentam efeitos colaterais diversos entre os pacientes 

(BRASIL, 2012).  

O surgimento dos medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRS), bem como os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN), 

contribuíram apresentando um grande avanço no tratamento médico da depressão, 

revolucionando-o, onde surgiram novas alternativas de tratamentos farmacológicos (SILVA et 

al., 2016. KATZUNG & TREVO, 2017). 

Na década de 80 surgiram os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRS), drogas com ação unicamente sobre a serotonina como a Fluoxetina, Sertralina, 

Paroxetina, Escitalopram e Citalopram. Atuam provocando um aumento da concentração de 

serotonina na fenda sináptica, intensificando a transmissão serotoninérgica. A serotonina atua 

em três receptores chaves de serotonina: receptor 5-HT-1A, 5-HT-2, e 5-HT-3. Uma parte do 

aumento de atividades dos receptores de serotonina, como o 5-HT 1A, é benéfica, sendo 
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responsável pelas ações terapêuticas. Em contrapartida, aumentar os níveis de serotonina em 

outras vias e através de outros receptores como o 5-HT-2, e 5-HT-3, pode causar outros 

efeitos indesejáveis (MORENO, 1999). 

Já os Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN), onde se 

enquadram as drogas Venlafaxina, Duloxetina e Milnaciprano, por exemplo, atuam inibindo 

reversivelmente o processo de recaptação dos neurotransmissores envolvidos. Apresentam 

uma atividade fraca quanto à recaptação de dopamina, precursor dos outros 

neurotransmissores catecolamínicos (epinefrina e norepinefrina). São mais potentes do que os 

ISRS e apresentam menos efeitos colaterais do que os tricíclicos (GORENSTEIN, 1999). 

Para uma melhor compreensão, segue abaixo um sucinto quadro, destacando as 

classes dos antidepressivos com as principais drogas e os seus mecanismos de ação. 
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Quadro 1 - Classes dos antidepressivos com as suas respectivas drogas e mecanismos de ação.  

Classes dos 

Antidepressivos 
Tricíclicos 

Inibidores da 

Monoaminoxidase 

(MAO) 

Inibidores 

Seletivos da 

Recaptação de 

Serotonina 

(ISRS) 

Inibidores da 

Recaptação de 

Serotonina e 

Noradrenalina 

(IRSN) 

 

Principais 

Drogas 

Imipramina, 

Trimipramina, 

Amitriptilina, 

Nortriptilina, 

Doxepina 

Iproniazida, 

Nialamida, 

Iproclozida, 

Feniprazina, 

Isocarboxazida 

Fluoxetina, 

Sertralina, 

Paroxetina, 

Escitalopram, 

Citalopram 

Venlafaxina, 

Duloxetina, 

Milnaciprano 

Mecanismo 

de ação 

- Bloqueio da 

Recaptação de 

Noradrenalina; 

- Bloqueio 

parcial da 

captação e 

inativação de 

Serotonina; 

-Bloqueio de 

Receptores 

Adrenérgicos 

Alfa-1; 

- Bloqueio dos 

Receptores de 

Histamina H-1; 

- Bloqueio dos 

Receptores 

Colinérgicos 

Muscarínicos; 

- Bloqueio dos 

canais de sódio. 

Impedem a 

destruição das 

monoaminas 

(neurotransmissores) 

pela MAO (enzima 

mitocondrial presente 

no tecido nervoso), 

aumentando a sua 

concentração na 

sinapse. 

. 

 

 

Aumento da 

concentração de 

serotonina na 

fenda sináptica 

intensificando a 

transmissão 

serotoninérgica. 

Atuam inibindo 

reversivelmente o 

processo de 

recaptação dos 

neurotransmissores 

envolvidos 

(NE e 5-HT). 

Apresentam 

atividade fraca 

quanto à recaptação 

de dopamina - 

precursor dos outros 

neurotransmissores 

catecolamínicos 

(epinefrina e 

norepinefrina). 

*Mais potentes do 

que os ISRS, e 

apresentam menos 

efeitos colaterais do 

que os tricíclicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.5 Sistema imune e depressão - mediadores inflamatórios 

 

Novas pesquisas têm mostrando uma comunicação bidirecional entre o sistema 

imune e o sistema nervoso central, levando a questionamento de como ocorreria a interação 

entre cérebro e sistema imune e como essa interação poderia levar ao desenvolvimento de 

processos neuropatológicos. Assim, uma das desordens que está relacionada com mudanças 

nas atividades funcionais do sistema imune é a depressão maior (KRONFOL et al., 1983; 

MAES, 1995; NUNES et al., 2002) 
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As principais características da resposta imune observada na depressão incluem 

aumento no número de linfócitos e células fagocíticas reguladas pelos níveis séricos de 

indicadores de atividade de células imune (por exemplo: neopterina, PGE2 e receptores de IL-

2), altas concentrações séricas da proteína de fase aguda, bem como aumento das citocinas 

pró-inflamatórias com IL1, Il-2, TNA-α pela ativação de macrófagos e IFN-γ pela ativação 

das células T (MAES et al., 1995; NUNES et al., 2002). 

Um modelo de depressão maior, pela resposta imune inflamatória, proposto por 

Maes, em 1999, explica que a depressão maior está relacionada com ativação da resposta 

inflamatória. De acordo com esse modelo, a depressão maior pode ser considerada uma 

desordem psiconeuroimunológica, em que a ativação do sistema imune periférico, através da 

liberação de citocinas pró-inflamatórias, é responsável por uma variedade de alterações 

comportamentais, neuroendócrinas e neuroquímicas que podem ser associados com doenças 

psiquiátricas (SMITI, 1991; MAES, 1995). 

As citocinas compreendem um grupo heterogêneo de moléculas mensageiras que 

são produzidas por células imunocompetentes, tais como linfócitos e macrófagos, afim de 

regular a resposta imune. Essas citocinas também podem ser produzidas por astrócitos e 

micróglias, além de sua produção já ser encontrada em vários locais do cérebro como: regiões 

circunventriculares, hipotálamo, hipocampo, cerebelo, regiões do prosencéfalo, gânglios 

basais e núcleos do tronco encefálico. As citocinas podem ser divididas em duas categorias: 

pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. O primeiro grupo é formado por citocinas com um 

efeito direto ou indireto no processo inflamatório como interleucinas 1 (IL-1), IL-6, interferon 

gama (IFN-γ) e o fator de necrose tumoral (TNF-α) (MAES, 1995). 

Atualmente, o conhecimento da inflamação é dado pelo estudo da grande família 

de receptores de IL1 e TNF-α e os receptores de reconhecimento padrão (PRR, no inglês 

Pattern Recognition Receptor) para microrganismos semelhantes ao Toll (TLRs, no inglês 

Tool-like Microbial Pattern Recognition Receptors). Os TLR representam um grande sistema 

de reconhecimento inespecífico, fortemente ligado à inflamação. Esses receptores usam um 

mecanismo semelhante de sinalização transcricional que incluem a ativação da quinase IκB e 

do NF-κB. O NF-κB apresenta duas vias de sinalização, sendo uma denominada de via 

canônica, pois é a principal via de estimulação por produtos de microrganismos e por 

citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e IL-1 (KARIN; BEM-NERIAH, 2000; AKIRA et 

al., 2006; LAWRENCE, 2009). 

As citocinas, por serem moléculas grandes, não são capazes de atravessar a 

barreira hematoencefálica em condições fisiológicas. Evidências indicam que essas moléculas 
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podem atravessar a barreira em locais específicos como “organum vasculosum laminae 

terminalis” (OVLT) e na eminência média, podendo, também, atravessar a barreira por 

traumas causados por doenças, tais como a esclerose múltipla e outras doenças 

neurodegenerativas por transporte ativo; e até o próprio TNF-α, em determinadas condições, 

poderia ajudar causando danos na barreira (LAWRENCE, 2009). 

A estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias pode estar envolvida 

com o estresse físico, tais como: infecções, inflamações crônicas e injúrias teciduais, 

exposição ao estresse psicológico, além da alteração dos níveis de noradrenalina 

(NA)/serotonina (5-HT) e do eixo HHA (KARIN; BEM-NERIAH, 2000). Assim, vários 

estudos mostram a importância do sistema imune e inflamatório na depressão 

(CHISTYAKOV et al., 2018; PHILLIPS; FAHIMI, 2018).  

 

2.6 Áreas cerebrais relacionadas com a depressão 

 

O Sistema Nervoso Central (SNC) é composto por uma rede neural complexa, 

com milhares de conexões sinápticas designando a sensibilidade e as ações motoras que dão 

origem aos comportamentos. A neurobiologia molecular tem avançado de forma significativa, 

possibilitando melhor compreensão das alterações agudas ocorridas no SNC em diferentes 

patologias. Na presença de lesões ou patologias ocorre um desequilíbrio na rede neural e o 

SNC inicia seus processos de reorganização e regeneração (ROJAS, 2011; MACADO, 2013).  

A plasticidade do Sistema Nervoso possibilita alterar as suas propriedades 

morfológicas e funcionais, desempenhando importante papel na adaptação às contingências 

ambientais. Acredita-se que o surgimento de novos neurônios pode ser regulado por fatores 

psicofisiológicos como estresse e complexidade ambiental a que o animal está exposto 

(SILVA, 2009). 

As estruturas cerebrais estão interligadas e apresentam funções importantes para o 

desenvolvimento e controle do organismo. As áreas cerebrais envolvidas neste estudo foram: 

córtex pré-frontal (CPF), hipocampo (HC) e Corpo estriado (CE), que possuem interações 

anatômicas e estão comprometidas na organização do comportamento emocional, sendo 

evidente a importância dessas estruturas no contexto da depressão (MACADO, 2013; 

JARACZ, 2008; VENÂNCIO, 2009; HONÓRIO JÚNIOR, 2013). 
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Figura 1 - Áreas cerebrais. 

 

Fonte: Adaptado de VENÂNCIO, 2009.  

 

2.6.1 Córtex pré-frontal  

 

O córtex pré-frontal (CPF) compreende a parte anterior do lobo 

frontal do cérebro, localizado anteriormente ao córtex motor primário e ao córtex pré-motor. 

O processo neuropsicológico mais importante, relacionado a essa região cerebral, subdividida 

em motora primária e várias áreas pré-motoras, é a função executiva responsável pelo 

planejamento da ação e controle do movimento voluntário (STAHL, 2013). Está associada ao 

aprendizado, à memória e à execução de atividades (AFIFI e BERGMAN, 2007). Na presença 

de estímulos ameaçadores, o córtex pré-frontal é ativado e o desequilíbrio nas suas funções 

tem grande implicação no comportamento social, por ocasionar maior impulsividade (BLISS, 

1993; HONÓRIO JÚNIOR, 2013; STAHL, 2013).  

No CPF foram identificadas três regiões funcionais mais envolvidas na depressão: 

a) A região ventromedial, implicada com o ajuste social do comportamento, como também 

com o planejamento de ações e do raciocínio; b) A região dorsolateral, que está associada 

com a memória operacional, apresentando diminuição da atividade metabólica e da substância 

cinzenta. Interfere na apatia, na lentidão psicomotora com alterações de atenção e da memória 

em portadores de depressão; c) A região orbital lateral, que é comprometida com as emoções, 

podendo suprimir ou modular as respostas emocionais, com atividade aumentada na 

depressão maior (CHAVES, 2012; KAPCZINSKI et al., 2011; MACHADO & HAERTEL, 

2013).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo_frontal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo_frontal
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_motor_prim%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rtex_pr%C3%A9-motor&action=edit&redlink=1
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Por meio de diversas conexões, o córtex pré-frontal recebe informação de todas as 

modalidades sensitivas, regula a liberação de dopamina no estriado dorsolateral, mediado por 

receptores do ácido γ-aminobutírico tipo GABA-A, alterando as funções de locomoção nos 

camundongos (AFIFI e BERGMAN, 2007; LIMA, 2015). 

 

2.6.2 Hipocampo 

 

O hipocampo é uma estrutura de grande importância no estudo da depressão, 

formado por regiões interligadas: giro denteado e hipocampo propriamente dito (“Corno de 

Ammon”, CA), composto por células granulares do giro denteado e as células piramidais do 

CA, divididas nos setores CA1, CA2 e CA3. A formação hipocampal é constituída por 

estruturas lobulares, temporal e parietal. Apresenta inúmeras conexões indiretas com distintas 

porções do córtex cerebral e com o sistema límbico: a amígdala, o hipotálamo, o septo e os 

corpos mamilares, por meio de sinais enviados através do fórnix, o qual é constituído por um 

feixe de axônios, localizado no centro do cérebro, podendo ser considerado parte do 

diencéfalo (BRANDÃO, 2004; KAPCZINSKI et al., 2011). 

         Considerado um canal de comunicação adicional, o hipocampo pode iniciar 

reações comportamentais diversas, por meio de sinais sensoriais. Está relacionado, 

tradicionalmente, a processos cognitivos, envolvido no armazenamento de novas memórias, 

formação da memória de longo prazo e a orientação espacial, como também está associado 

com aprendizagem, emoções e estresse (O’KEEFE e NADEL, 1978; DA SILVA, 2009; 

BOOKER, 2018). O hipocampo possui muitos receptores para glicocorticoides (GCs) e a 

ativação deles limita a resposta ao estresse por inibição da atividade do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal, predispondo ao desenvolvimento da depressão (GIGANTE,2013).  

Danos causados ao hipocampo podem conduzir à perda de memória, como 

também a dificuldade em estabelecer e armazenar novas memórias. Na doença de Alzheimer, 

caracterizada por uma perda gradativa de memória e de outras funções cognitivas, o 

hipocampo, por ser uma área associada ao processamento de memória recente, é uma das 

primeiras regiões do cérebro a ser atingido, conduzindo à confusão mental e a perda de 

memória, percebido frequentemente nas fases iniciais da doença (AZEVEDO, 2010). 
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2.6.3 Corpo estriado 

 

O corpo estriado apresenta na sua estrutura importantes subdivisões: o núcleo 

caudado, o putâmen e o estriado ventral, incluindo o núcleo accumbens. O estriado ventral 

relaciona-se com a função emocional, contribuindo para o aprendizado (AFIFI & 

BERGMAN, 2007). Por outro lado, a porção posterior apresenta relação com a coordenação 

de impulsos motores. A grande maioria dos neurônios encontrados no corpo estriado são 

neurônios multipolares responsáveis pela proteção. Estes neurônios usam o GABA como 

neurotransmissor inibitório (AFIFI & BERGMAN, 2007; TRUDEAU, et al., 2014).  

O controle da motricidade parece ser uma das principais funções do corpo 

estriado. A disfunção do tônus muscular, o aparecimento de movimentos anormais e os 

distúrbios de iniciação do movimento são sintomas habituais nas lesões dos núcleos da base. 

Na doença de Parkinson verifica-se o comprometimento funcional dessa estrutura, 

especificamente o corpo estriado e suas conexões dificultando o controle da motricidade 

(TRUDEAU, et al., 2014). 

 

2.7 Modelo de depressão induzido por corticosterona 

 

Diversos modelos animais foram propostos para investigar ação antidepressiva de 

fármacos e estudar a fisiopatologia da depressão. O desenvolvimento de modelos 

experimentais possibilitou atender aos critérios de validade, assegurados para depressão 

animal, tais como: validade de face, constructo e preditiva com fenótipos quantificáveis, 

objetivos, confiáveis e reprodutíveis (GREGUS, 2005; SILVA et al., 2013). 

Nos transtornos de humor, o estresse é considerado o fator de risco mais comum, 

sendo utilizado nos modelos animais vários estressores para induzir comportamentos 

semelhantes à depressão, incluindo estresse psicossocial (separação materna, desamparo 

aprendido, estresse crônico e isolamento social), lesão (bulbectomia olfatória), 

farmacológicos (reserpina, triptofano,  abstinência de psicoestimulantes e corticosterona) 

e inflamatórios (lipopolissacarídeo) (SOUSA, 2015). Nesses modelos são reproduzidos 

comportamentos tipo depressivos, abrangendo anedonia, evasão social, interrupção do sistema 

circadiano e alterações metabólicas (GREGUS, 2005; OLIVEIRA, 2015). 

O estresse crônico pode levar a um aumento dos níveis plasmáticos de 

glicocorticoides: corticosterona em roedores e cortisol em humanos. A corticosterona (Cort) é 

o principal glicocorticoide sintetizado no córtex adrenal de roedores e secretado em resposta 
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ao estresse. Alterações mentais e de comportamento em humanos são impulsionadas pelo 

aumento do cortisol. Esse aumento é resultante de uma desregulação do eixo HHA com 

consequente morte dos neurônios hipocampais (ZORN et al., 2017; OLIVEIRA, 2015).  

Estudos recentes, tanto nas pesquisas clínicas como experimentais, têm 

evidenciado que a hiperatividade do eixo HHA é relevante na patogênese da depressão 

(SILVA, 2013; SOUSA, 2015; MENKE et al., 2018). 

A administração de doses repetidas de corticosterona é muito utilizada 

farmacologicamente como modelo pré-clínico de indução de comportamento tipo-depressivo, 

apresentando boa aceitação e de fácil reprodução nas experiências científicas. Como também 

tem se observado que o tratamento com antidepressivos reverte as alterações 

comportamentais e neurobiológicas produzidas pela corticosterona, legitimando a validade do 

referido modelo (STERNER; KALYNCHUK, 2010; SILVA et al., 2016; SOUSA, 2015). 

Fundamentado nas evidências, entende-se que o modelo de depressão animal, 

induzido por corticosterona-Cort, tem se mostrado útil na pesquisa em psiquiatria, fornecendo 

dados importantes para o desenvolvimento de novos agentes antidepressivos, como também 

para o desenvolvimento de estudos sobre os mecanismos fisiopatológicos da depressão 

(STERNER; KALYNCHUK, 2010). 

Como os fármacos antidepressivos, que existem atualmente no mercado, 

apresenta pouca eficácia, muitos efeitos colaterais, baixa adesão ao tratamento e longo 

período para indicar sua ação terapêutica (em torno de 30 dias), muitos pesquisadores têm se 

debruçado no estudo de produtos naturais e substâncias isoladas destes como objetivo de 

encontrar um tratamento mais eficaz. Assim, as plantas medicinais e suas substâncias têm se 

destacado dentro dessa temática.  

 

2.8 Cumarina: fontes, estrutura química e efeitos biológicos  

 

A Cumarina e seus derivados estão presentes em diversas espécies de vegetais, 

sendo distribuída por ordem decrescente da sua quantidade, nos frutos, sementes, raízes e, por 

último, nas folhas (VENUGOPALA et al., 2013). Foi isolada pela primeira vez em 1820 da 

planta Coumarouna odorata, (Dipteryx odorata, Willd, Fabaceae) conhecida popularmente 

como fava-tonca, desde então, mais de 1.300 cumarinas foram identificadas e reconhecidas 

como produto natural amplamente distribuídos nas plantas e de grande interesse 

farmacológico (DIAS, 2015; SOUZA, 2005; FEUER, 1974).  
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Uma grande classe de substâncias fenólicas é representada pela cumarina, 

encontrada em várias espécies de vegetais, tais como: Amburana cearensis (Allemão) A. C. 

Smith, Justicia pectoralis Jacq., Eclipta alba Hassk., Pterodon polygaliflorus Benth e 

Hybanthus ipecacuanha Oken etc (VENANCIO, 2009).  

 

Quadro 2 - Ilustração da planta Coumarouna odorata e estrutura química da Cumarina. 

         

        Coumarouna odorata              CUMARINA            

Fonte: MARTINS, 2008; SOUZA, 2005.  

 

A Cumarina (1,2-benzopirona) representa o esqueleto básico de todos os seus 

derivados, considerada quimicamente como a fusão dos anéis benzeno e 1,2-pirona. É um 

composto orgânico heterocíclico de oxigênio, substância fitoquímica incolor e cristalina, com 

odor característico, sendo muito utilizada nas indústrias de produtos de limpeza e cosméticos 

(ROHINI, 2014; COSTA, 1994). 

Nesse estudo foi utilizada a cumarina simples (1,2-benzopirona). Os benzopiranos 

formam um grupo de compostos que incluem os flavonoides, cumarinas e seus derivados e 

uma variedade de outras classes (CASLEY-SMITH, 1985). 

Biogeneticamente, a cumarina é derivada da via do ácido chiquímico e do acetato, 

apresentando diversas classificações, tais como: cumarinas simples, furanocumarinas, 

piranocumarinas, cumarinas com substituintes no anel pirona e cumarinas miscelâneas. São 

solúveis em solventes orgânicos, tais como o álcool e o éter, apresentando-se em formato de 

cristais incolores com sabor amargo, aromático e picante (MURRAY, 1989).  
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Quadro 3 - Estruturas químicas de derivados cumarínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LUCETTI, 2010; SOUZA, 2005. 

 

A cumarina, dentre as substâncias aromáticas, é a que tem mais emprego 

comercial de caráter geral. Foi utilizada como aromatizantes de manteiga, tabaco, numerosos 

medicamentos e perfumes. Sendo muito utilizada ainda por indústrias de cosméticos e 

perfumaria. Devido à diversidade de compostos encontrados nas plantas, o efeito da cumarina 

tem sido relatado por seu emprego como inseticida e de repelência (LAKE, 1999). 

Na alimentação, a cumarina se faz presente nos vegetais da família das 

umbelíferas como a cenoura, o aipo, a salsa e a chicória. É encontrada também em especiarias 

e alimentos como no chá verde e na canela, e faz parte da constituição de algumas frutas, tais 

como: amora silvestre, morangos, damasco e cerejas (LAKE, 1999; SOUZA, 2005; JAIN e 

JOSHI, 2012). 

A absorção da cumarina pelo trato gastrointestinal acontece de forma rápida; e a 

sua eliminação, por via urinária. Apresenta similaridade em todas as espécies já estudadas, 

sendo por volta de 1 a 2 horas em humanos e entre 1 e 4 horas em outras espécies, tais como: 

coelhos, ratos e camundongos. No entanto, existem diferenças quantitativas e nas vias de 

eliminação da cumarina entre as espécies. Evidências comprovam que, nos roedores, a 

excreção também acontece por vias biliares e pelas fezes (LAKE, 1999; SOUZA, 2005; 

DIAS, 2015). 
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As cumarinas e seus derivados possuem um amplo acervo de atividades 

biológicas e farmacológicas, devido ao seu poder antioxidante e neuroprotetor. Com 

propriedade para inibir o stress oxidativo celular e com redução da produção de radicais 

livres, suprimindo os efeitos negativos das espécies reativas de oxigénio que danificam as 

células. As aplicações farmacoterapêuticas da cumarina e de seus derivados incluem diversas 

atividades: antimicrobiana, antiprotozoária, anti-inflamatória, anticoagulante e adjuvante na 

terapêutica do câncer, entre outras (BUBOLS et al., 2013; DIAS, 2015). 

Em relação às atividades antimicrobianas, relatos mostram a eficácia de cumarinas 

puras contra bactérias e fungos. O poder antimicrobiano da cumarina e dos seus derivados, 

tais como a novobiocina e a clorobiocina, é devido à capacidade de estimular a produção de 

macrófagos e estimular o sistema imunitário. É utilizada no tratamento de várias infeções 

crônicas, como exemplo na brucelose por Brucella abortis, mononucleose e toxoplasmose 

(JAIN; JOSHI, 2012; BUBOLS et al., 2013; DIAS, 2015). 

A atividade antiprotozoária foi identificada por meio de um estudo valioso e 

promissor, o qual isolou da planta Kielmeyera albopunctata a cumarina 4-(1-metilpropil)-5,7-

dihidroxi-8-(4-hidroxi-3-metilbutiril)-6-(3-metilbut-2-enil) cromen-2-ona e observou o efeito 

dessa substância contra Trypanossoma cruzi, eliminando, após 24 horas de contato com 

sangue infectado, 80% dos parasitas (SCIO et al., 2003). 

Evidências indicam a atividade anti-inflamatória das cumarinas. Estudo realizado 

por Murakami et al (2000) comprovou a atividade anti-inflamatória do auraptene, uma 

cumarina na derme de ratos. O estudo constatou que o auraptene é um atenuante da resposta 

bioquímica de leucócitos inflamatórios. Paya et al (1994) identificaram o envolvimento da 

fraxetina (cumarinas 7,8-dihidroxiladas) em vários aspectos do processo inflamatório 

(SOUZA, 2005). 

 A ação anticoagulante dos derivados da 4-hidróxi-cumarina foi descoberta por 

meio da investigação de uma doença hemorrágica no gado, alimentado com trevo-de-cheiro-

amarelo fermentado (Melilotus officinalis Lam). Em consequência, tornou-se evidente a ação 

anticoagulante do dicumarol, o qual originou vários fármacos como a varfarina, escopoletina 

e o acenocumarol. Estes derivados cumarínicos atuam por inibição da vitamina K (BOOTH et 

al., 2004; JAIN; JOSHI, 2012; DIAS, 2015). 

A eficácia da cumarina é relatada não só no tratamento do câncer, mas também 

para tratar os efeitos colaterais causados pela quimioterapia e radioterapia. A sua utilização é 

significativa no tratamento de câncer de próstata, carcinoma de células renais e leucemia, 

devido à sua propriedade não tóxica, anticoagulante e por inibir a disseminação de tumores. 
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As furanocumarinas, piranocumarinas, isoflavonas, benzopironas têm um papel significativo 

no tratamento de diferentes condições de câncer (DIAS, 2015; ROHINI, 2014). 

Estudo realizado com ratas ovariectomizadas identificou a ação das cumarinas, 

provenientes de frutos da Cnidium monnieri, na osteoporose, inibindo e revertendo a perda 

óssea. (MONTAGNER, 2005; QIN et al. (2003). 

A cumarina apresenta inúmeras propriedades biológicas, no entanto, pesquisas 

relacionadas à sua ação no sistema nervoso central ainda são escassas. Em algumas cumarinas 

foram identificados efeitos centrais: as di-hidro-piranocumarinas, efeito neuroprotetor e as 

furanocumarinas, efeito antidepressivo (VENÂNCIO, 2009; LUCETTI, 2010). 

Em pesquisas realizadas por KNAUBER, MÜLLER (2003) foi constatado que a 

anseculina, um derivado cumarínico, apresentou promissoras propriedades na função 

cognitiva (KNAUBER, 2003). 

 Ariza e colaboradores (2007) concluíram em seu estudo que a cumarina exerce no 

sistema nervoso central efeitos do tipo ansiolítico, anticonvulsivante e sedativo descrito na 

espécie Hygrophila tyttha Leonard, planta medicinal usada na Colômbia como tranquilizante 

(ARIZA et al., 2007). 

No estudo de Lucetti (2010), sobre os efeitos centrais da cumarina em 

camundongos, foi observado que a administração aguda da cumarina causou efeito sedativo e 

ansiogênico sobre o SNC. Contudo, nesse estudo (LUCETTI, 2010), os animais não foram 

submetidos a nenhum modelo de ansiedade. Ainda, segundo o estudo de Lucetti (2010), a 

cumarina estimulou a libertação de aminoácidos endógenos, aumentando os níveis de 

aminoácidos no córtex pré-frontal. Nesse estudo foi sugerido a utilização terapêutica da 

cumarina em doenças neurodegenerativas relacionadas com o desequilíbrio dos níveis de 

aminoácidos no SNC (LUCETTI, 2010).  

O decursinol é uma cumarina com atividade no sistema nervoso central. A 

administração crônica desse composto em camundongos preveniu a deficiência de memória 

induzida pelo peptídeo β-amiloide, principal componente das placas senis presentes na doença 

de Alzheimer (YAN, 2004). 
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3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A depressão afeta pessoas de todas as idades, tendo uma etiologia multifatorial, 

debilitante, grave, caracterizada por efeitos no humor e comportamento, causando muito 

sofrimento aos pacientes e familiares. Os transtornos mentais, considerados um grande 

problema de saúde pública, vêm se tornando a principal causa de incapacitação, morbidade e 

morte prematura em todo o mundo (WHO, 2013; ABELHA, 2014). 

O tratamento farmacológico da depressão, disponível atualmente, é eficaz para 

maioria dos pacientes, porém, cerca de 30% dos pacientes, com quadro de depressão maior, 

não respondem ao tratamento clínico. Isso tem estimulado, cada vez mais, os pesquisadores, 

em todo o mundo, a buscar novos fármacos que sejam eficazes para pacientes com depressão, 

com início de ação rápida, menos efeitos colaterais e, consequentemente, melhor adesão ao 

tratamento. 

A cumarina, na sua forma mais simples (1,2-benzopirona) e seus derivados, 

pertence a uma classe de metabólitos secundários, derivados do metabolismo da fenilalanina. 

São compostos aromáticos em forma de cristais brancos, encontrados em diversas espécies de 

vegetais, com atividades biológicas e farmacológicas, apresentando efeito antioxidante e 

neuroprotetor. No entanto, poucos estudos são encontrados, da sua ação, no sistema nervoso 

central (MURRAY, 1978; LUCETTI, 2010). 

 Os potenciais efeitos neuroprotetores da cumarina (MOLINA, 2003) têm 

estimulado a pesquisa desta substância em doenças neuropsiquiátricas, como a depressão. 

Estudos confirmaram a ação protetora da cumarina, sugerindo redução da apoptose, 

diminuição da geração de radicais livres e ação anti-inflamatória (MOLINA, 2003; SOUZA, 

2005). 

Considerando o interesse do Laboratório de Neuropsicofarmacologia em 

medicamentos de origem vegetal como fonte de novas drogas, Lucetti (2010), no estudo sobre 

os efeitos centrais da cumarina em camundongos, constatou ação da cumarina no sistema 

nervoso central. 

 No presente trabalho, considerando a importância da cumarina como fonte de 

novos fármacos, realizou-se um estudo comportamental, neuroquímico e neuroinflamatório da 

cumarina em modelo animal, de depressão induzido por corticosterona. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Verificar os efeitos antidepressivos da cumarina no modelo de depressão induzido 

por corticosterona (Cort) em camundongos, com ênfase nas monoaminas, inflamação e 

agentes oxidantes. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

a) Verificar alterações locomotoras em animais submetidos ao modelo de 

depressão induzido por corticosterona (Cort) e tratados com cumarina; 

b) Avaliar os efeitos ansiolíticos da cumarina em animais submetidos ao modelo 

de depressão induzido por corticosterona (Cort); 

c) Verificar os efeitos antidepressivos da cumarina e o envolvimento dos sistemas 

dopaminérgico, serotoninérgico e noradrenérgico no modelo de depressão 

induzido por Corticosterona (Cort); 

d) Estudar a participação do mecanismo neuro-oxidativo e inflamatório no 

modelo de depressão induzido por corticosterona (Cort) e sua reversão pelo 

tratamento com a cumarina. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Animais  

 

Foram utilizados camundongos Swiss machos, pesando 25-30g, provenientes do 

Biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará 

UFC, mantidos em gaiolas de plástico, em ambiente com temperatura controlada (22±1°C), 

com ciclo claro/escuro de doze horas e recebendo ração padrão (Purina Chow) e água ad 

libitum. 

O manejo desses animais, antes, durante e após experimentação, foi feito de 

acordo com regras de manutenção e manipulação de animais de laboratório, preconizadas pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA, 2008), com seguimento das normas 

do Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) da UFC. Os experimentos foram aprovados 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ceará, sob o número de 

protocolo 106/2015. 

 

5.2 Reagentes e drogas 

 

Quadro 4 - Reagentes e drogas utilizados nos experimentos. 

Drogas Origem 

Tween 80 Vetec Química Farm. Ltda® (Rio de Janeiro, Brasil) 

Dimetilsulfóxido (DMSO)  Sigma-Aldrich, USA 

Corticosterona 20 mg/kg Sigma-Aldrich, USA 

Cumarina (CUM) Sigma-Aldrich, USA 

Sulpirida Sigma® - USA 

Ioimbina Sigma® - USA 

Prazosina Sigma® - USA 

PCPA Sigma® - USA 

Ácido perclórico  Sigma® - USA 

Ácido tiobarbitúrico Sigma® - USA 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5.3 Protocolo de tratamento crônico para os testes de comportamento  

 

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

peso corporal dos animais. Os animais foram organizados em grupos e divididos 

aleatoriamente, sendo excluídos os que apresentaram movimento estereotipado ou sinal 

indicativo de alguma doença como alteração de pelagem, ausência de vibrissas, etc. 

Os animais foram divididos em 05 grupos em uma média de 8 a 10 animais por 

grupo, a saber: 

a) G1- Grupo controle: 

- Os animais receberam tween 80 a 0,3% por via oral durante 21 dias 

consecutivos. -  

b) G2- Grupo tratado com Corticosterona:  

- Os animais receberam uma injeção diária de Cort (20mg/kg), contendo 

0,1% de Dimetil sulfóxido (DMSO), diluída em tween 80 a 0,3%, por via 

subcutânea, durante 21 dias consecutivos.  

c) G3-Grupos tratados com Cort e Cumarina (G3.1; G3.2; G3.3):  

- Os camundongos receberam por via SC Cort -20mg/kg durante 21 dias 

consecutivos. Entre o 15º e o 21º dia foi administrado Cort + Cumarina 

(0,5, 5 ou 50 mg/kg. VO). 

 

As vias de administração das drogas estão ilustradas no quadro a seguir. 

 

 Quadro 5 - Ilustração das vias de administração das drogas. 

Via Oral 

(gavagem)

 

Via 

Subcutânea

 

Via Intraperitoneal 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No 21º dia de tratamento, após uma hora da última administração, os animais 

foram submetidos aos testes comportamentais: campo aberto, labirinto em cruz elevado e 

nado forçado. Em seguida, as áreas cerebrais foram dissecadas: córtex pré-frontal (CPF), 

hipocampo (HC) e corpo estriado (CE). 

O Fluxograma do desenho experimental, a seguir, mostra o início do tratamento 

com cumarina no 15º dia do experimento, nas três doses estudadas, Cumarina 0,5; 5 e 50 

mg/kg. O tratamento crônico com cumarina foi de 7 dias em todos os grupos. 

 

Figura 2 - Fluxograma do desenho experimental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.4. Testes comportamentais 

 

5.4.1 Avaliação do efeito da cumarina no Teste de Campo Aberto (TCA) 

 

Com a finalidade de avaliar a atividade locomotora, comportamento exploratório e 

ansiedade dos camundongos, foi aplicado o TCA no 21º dia em todos os grupos, uma hora 

após o término do tratamento. A atividade motora geral dos animais foi avaliada por meio de 

observação direta dos mesmos no campo aberto. O campo aberto para camundongos é feito de 

acrílico, paredes transparentes e piso preto, 30 x 30 x 15 cm, dividido em 9 quadrantes iguais. 

A metodologia de Archer, desenvolvida no ano de 1973, foi utilizada para avaliar a atividade 

exploratória do animal. Cada camundongo foi colocado no centro do aparato e em um período 

de cinco minutos, após um minuto de habituação foram registados os seguintes parâmetros: 
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número de cruzamentos com as quatro patas (Atividade Locomotora Espontânea-ALE), 

número de comportamentos de autolimpeza (grooming), número de levantamentos (rearing) 

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 (RODRIGUES et al., 2002). 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Esquema do Teste do Campo Aberto - avaliação do efeito da cumarina. 

 
 Fonte: Adaptado de LIMA, 2015. 

 

5.4.2 Avaliação do efeito ansiolítico da cumarina no Teste de Labirinto em Cruz Elevado 

(LCE).  

O LCE é um modelo muito utilizado para avaliação da atividade ansiolítica de 

uma substância. LCE, descrito por LISTER, 1987, consiste de dois braços abertos opostos (30 

x 5 x 25 cm) e dois fechados (30 x 5 x 25 cm), também opostos, em forma de cruz. Os braços 

abertos e fechados estão conectados por uma plataforma central (5 x 5 cm). A plataforma e as 

paredes laterais dos braços fechados são confeccionadas em acrílico transparente e o chão em 

acrílico preto. O aparelho está elevado a uma altura de 45 cm do nível do chão. Uma hora 

após o tratamento, conforme o protocolo, os camundongos foram colocados, um por vez, no 

centro do aparelho com a cabeça voltada para um dos braços fechados, e o seu 

comportamento observado por 5 minutos, após um minuto de habituação. As medidas 
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comportamentais registradas no LCE foram: número de entradas nos braços abertos (NEBA), 

número de entradas nos braços fechados (NEBF), tempo de permanência nos braços abertos 

(TPBA) e tempo de permanência nos braços fechados (TPBF). Compostos ansiolíticos 

reduzem a aversão do animal para os braços abertos e promovem sua exploração. Quadro 7 

 

Quadro 7 - Esquema do Teste do Labirinto em Cruz Elevado - avaliação do efeito ansiolítico 

da cumarina. 

     
Fonte: Adaptado LIMA, 2015. 

 

5.4.3 Avaliação da atividade antidepressiva da cumarina no Teste do Nado Forçado. 

 

Esse teste foi inicialmente proposto por Porsolt, em 1977, para ratos e, 

posteriormente, adaptados para camundongos. O teste é habitualmente usado como screening 

de agentes antidepressivos. No presente estudo foi utilizado para avaliar a indução do estresse 

por corticosterona e o potencial antidepressivo da Cumarina.  

Para a realização do teste foi utilizado um cilindro de vidro com 25 cm de altura e 

10 cm de diâmetro, dentro do qual foi colocado água a 22°C (+ 1°C) até a altura de 6 cm. Os 

animais foram colocados no cilindro por seis minutos. Cinco minutos para o teste e um 

minuto de habituação. Depois de um período inicial de atividade vigorosa, de tentativa de 
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escape, os animais deprimidos adotaram uma postura de imobilidade, realizando apenas 

pequenos movimentos para não afundar na água.  

Quanto maior o tempo de imobilidade do animal, maior o comportamento 

depressivo. Quadro 8. 

 

 Quadro 8 - Esquema do Teste do Nado Forçado. 

 
 Fonte: Adaptado de LIMA, 2015. 

 

5.4.4 Protocolo de tratamento para o teste de preferência por sacarose 

 

Os animais foram divididos em cinco grupos, sendo oito animais por grupo: 

a) G1- Grupo controle (tween 0,3% por via oral, durante 21 dias); 

b) G2- Grupo tratado com corticosterona (cort 20mg/kg por via S.C, durante 21 

dias); 

c) G3- Grupos tratados com cort e cumarina (G3.1; G3.2; G3.3). 

Os camundongos receberam, por via S.C, cort -20mg/kg durante 21 dias 

consecutivos. Entre o 15º e o 21º dia, por 7 dias, foi administrado cort + cumarina (0,5, 5 ou 

50 mg/kg. VO). 
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5.4.5 Teste de preferência por sacarose 

 

O teste de preferência por sacarose, o qual avalia o comportamento de anedonia, 

foi utilizado conforme descrito por MAO et al., (2014). No 18º dia de tratamento os 

camundongos foram treinados para se adaptarem à solução de sacarose a 1%, 72 horas antes 

do teste. Duas garrafas com solução de sacarose a 1% foram colocadas em cada caixa e, 24 

horas depois, uma das garrafas com sacarose a 1% foi substituída por água da torneira, 

durante 24 hs. Após a adaptação, os animais foram privados de água e comida durante 24 hs. 

Os animais foram alojados em caixas individuais com dois frascos contendo 100 ml de 

solução de sacarose 1% e 100 ml de água, e estavam livres para o acesso aos frascos. Após 

uma hora, os volumes consumidos de solução de sacarose e água foram registados e a 

preferência por sacarose foi calculada pela seguinte fórmula: 
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Figura 3 - Teste de Preferência por Sacarose. 

 

 
Fonte: Sousa (2015). 

 

5.5 Dissecação das áreas cerebrais (CPF, HC e CE) 

 

Terminado os testes comportamentais, os animais foram sacrificados por 

decapitação em guilhotina e, em seguida, os cérebros foram removidos e rapidamente 

colocados sobre o papel alumínio em uma placa de Petri com gelo. A primeira área a ser 

dissecada foi o córtex pré-frontal (CPF) para a sua retirada, a porção anterior dos lobos 

frontais (em torno de 1,5 mm a partir do bulbo olfatório) foi removida e feita uma secção 

bilateral com o auxílio de uma tesoura de microdissecação (LIMA, 2015; MACHADO, 

2000).  
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Com o CPF removido, possuindo como referência a fissura sagital mediana, fez-

se a retirada da camada cortical das leptomeninges utilizando-se uma pinça reta de 

microdissecação, divulsionando toda a extensão fronto-occiptal do córtex a partir da 

progressão tangencial e delicada aos ventrículos laterais. Com o divulsionamento do córtex, 

rebateu-os para os lados, revelando o hipocampo (HC) e corpo estriado (CE), que foram 

divulsionados das estruturas circunjacentes com uma tesoura de microdissecação (SOUSA, 

2015; LUCETTI, 2010; LIMA, 2015).  

As áreas dissecadas CPF, HC e CE foram colocadas em eppendorfs devidamente 

identificados, pesados e conservados a -80ºC até serem utilizadas para mensuração das 

dosagens neuroquímicas.  

Vale salientar que a estocagem das áreas é aceita por um certo período de tempo 

(no máximo 3 meses). Nesse período, os tecidos foram considerados como tendo a mesma 

viabilidade para experimentação que os ensaiados imediatamente ou 24 hs após a dissecação 

(BURKE; GREENBAUN, 1987). 

 

5.6 Testes neuroquímicos 

 

5.6.1 Determinação de Glutationa Reduzida (GSH) 

 

O GSH é um método baseado na reação de reagente de Ellman (DTNB), com 

grupos tiol livres. As áreas do cérebro foram diluídas em tampão de 0, 02 M de EDTA (10% 

w / v) e adicionadas a uma solução de ácido tricloroacético a 50%. Após centrifugação (3000 

rpm/15 min), o sobrenadante do homogeneizado foi recolhido e os níveis de GSH foram 

determinados (SEDLAK; LINDSAY, 1968). Resumidamente, as amostras foram misturadas 

com 0,4 M de tampão tris-HCl, pH 8, 9 e 0, 01 M de DTNB. Níveis de GSH foram 

determinados por espectrofotometria a 412 nm, calculada com base numa curva padrão de 

glutationa e expressos como µg de GSH/g de tecido úmido. Os níveis de GSH foram 

avaliados para estimar defesas endógenas contra o estresse oxidativo (ROVER JÚNIOR et al., 

2001). 

 

5.6.2 Níveis de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

A peroxidação lipídica das áreas cerebrais dissecadas foi determinada a partir da 
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mensuração de malondialdeído (MDA), substância reativa ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), 

nos homogenatos. As amostras foram homogeneizadas com tampão fosfato de potássio 

monobásico 50 mM, pH 7,4, e, após, 63μL do homogenato acrescido de 100 μL de ácido 

perclórico 35%, prosseguindo com a centrifugação das amostras a 7000 rpm por 15 min. 

Após, 150 μL do sobrenadante foram adicionados a 50 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2% e 

aquecidos em banho maria a 90 ºC durante 30 min. Após o resfriamento, os níveis de MDA 

foram determinados por espectrofotometria a 535 nm e expressos como μg de MDA/g de 

tecido úmido (ANDRADE JÚNIOR et al., 2005). 

 

5.6.3 Determinação dos níveis de nitrito 

 

Para avaliar os efeitos de tratamentos com as respectivas drogas na produção de 

NO, foram determinados níveis de nitrito em homogenatos dos cérebros dos camundongos 

imediatamente após a decapitação em todos os grupos. Após centrifugação (800 × g/10 min), 

o sobrenadante do homogeneizado foi coletado e a produção foi determinada com base na 

reação de Griess (GREEN; GOLDMAN, 1981). Para esse experimento, 100μL do reativo de 

Griess (sulfanilamida a 1% / cloridrato de N-(1-naftil)- etilenediamina 0.1% / ácido fosfórico 

a 5% / água destilada, na proporção de 1:1:1:1) foram adicionados a 100 μL do sobrenadante 

do homogenato tecidual e incubado a temperatura ambiente por 10 min. A curva padrão foi 

elaborada com várias concentrações de NaNO (variando de 0, 75 a 100 mM) sob as mesmas 

condições e os brancos foram preparados pela adição de 100 μL do reativo de Griess a 100 μL 

do tampão usado para o homogenato. A absorbância foi medida em leitor de microplacas em 

560 nm e foi expressa em nm de nitrito / g de tecido úmido. 

 

5.7 Estudo do mecanismo de ação do efeito antidepressivo induzido por cumarina no 

modelo de depressão por administração crônica de corticosterona 

 

5.7.1 Protocolo de tratamento  

 

Para este experimento foram utilizadas as seguintes drogas: Prazosina (PRA) 

1mg/kg, uma droga antagonista do receptor α1 noradrenérgico e Ioimbina (IOI) 1mg/kg, um 

antagonista α2; Sulpirida (SUL) 50 mg/kg, antagonista D2: (PCPA) 100mg/kg, inibidor da 

síntese de serotonina, (paraclorofenilanina), administrado uma vez por dia, durante 4 dias 
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consecutivos. Esse protocolo de avaliação dos mecanismos noradrenérgico, dopaminérgico e 

serotonérgicos foram adaptados de Lima et al., (2015) e Citó et al., (2015).  

Animais foram pré-tratados com prazosina, ioimbina e sulpirida 30 minutos antes 

da administração da cumarina (CUM 50 mg/kg) ou apenas veículo. Para investigar o 

envolvimento da cumarina no sistema serotoninérgico, os animais foram pré-tratados uma vez 

ao dia, por quatro dias consecutivos, com o éster metílico da p-clorofenilalanina (PCPA, 100 

mg/kg) ou apenas o veículo. Também foram utilizadas as drogas sozinhas (prazosina, 

ioimbina, sulpirida e PCPA). Então, 24 horas depois da última administração de PCPA, os 

camundongos foram tratados com CUM (50 mg/kg, vo), ou apenas veículo, e foi submetido 

ao teste de nado forçado 1 h mais tarde. Em todas as determinações comportamentais, os 

animais foram testados durante o período de luz e observados em um quarto fechado em 

temperatura constante (25 ± 1 °C) sob iluminação deficiente com uma luz vermelha de 15 V, 

exceto no teste de natação forçada, que foi iluminado com luz normal. Todos os testes foram 

realizados, em dias diferentes, com grupos distintos de animais. 

 

Figura 4 - Representação esquemática de mobilidade e imobilidade no Teste de Nado Forçado 

- TNF 

-  
 Fonte: Adaptado de Abelaira; Réus; Quevedo (2013). 
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Quadro 9 - Avaliação do Mecanismo de Ação da Cumarina no Teste de Nado Forçado.  

 
 Fonte: Adaptado de LIMA, 2015. 

   

5.8 Técnica de Western Blotting  

 

A evolução da biologia molecular trouxe contribuições relevantes para o 

entendimento de diversas doenças. A técnica de Western Blotting, definidas também como 

protein blotting ou immunoblotting, é muito utilizada na biologia molecular para detecção de 

proteínas específicas em um homogenato (células trituradas) ou em um extrato de um tecido 

biológico. A referida técnica é considerada como um método altamente sensível, específico e 

de rápido resultado, consiste na detecção, caracterização e quantificação de múltiplas 

proteínas (KURIEN & SCOFIELD, 2006; COOLEY et al.,2001; ALBONI et al., 2014). 

 O resumo do protocolo básico de Western Blotting pode ser identificado nas 

seguintes etapas: preparação das amostras e fracionamento de proteínas, execução da 

eletroforese em gel, transferência das proteínas separadas do gel para uma membrana 

adsorvente, bloqueio de ligações inespecíficas, adição de anticorpo específico e detecção da 

reação (MIGUEL et al., 2012; TALMI-FRANK et al., 2010). 

No presente estudo, para avaliar a expressão das proteínas NF-kB (fração 

citoplasmática e nuclear), ciclooxigenase 2 (COX-2) e fator de necrose tumoral (TNF-α), 

foram realizados ensaios de immunoblotting com os extratos hipocampais. Para isso, uma 

amostra de 100 ul da CUM foi preparada com tampão de amostra (composto de SDS 2,1%, 
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glicerol 26,3%, azul de bromofenol 0,01%, Tris-HCl 65,8mM, pH6,82 e para redução das 

proteínas foi adicionado mercaptoetanol 1:19) e submetidas à eletroforese em gel SDS-PAGE 

a 60V durante 15 minutos e 120V por 1 h e 30 minutos em tampão de corrida (Tris Base 0,25 

M, Glicina 1,92 M e SDS 0,1%). O gel de concentração utilizado foi 5% de 

acrilamida/bisacrilamida 29:1, Tris-HCl 0,4M, pH 6,8; SDS 0,1%; persulfato de amônio 0,1% 

e TEMED 0,005%. O gel de separação consistiu de 10% de acrilamida/bisacrilamida 29: 1; 

Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8; SDS 0,15%; persulfato de amônia 0,1%e TEMED 0,005%. Ao 

término da corrida, prosseguimos com a transferência das proteínas por eletroforese do gel 

para uma membrana de PVDF (Polivinilideno difluorido). Para tal, foi utilizado tampão de 

transferência (Tris 48m M; 3 glicinas; 39 mM; metanol 20%) e um sanduíche composto de 

papéis filtro, esponja e a membrana de PVDF. Para reduzir as ligações inespecíficas, as 

membranas foram bloqueadas com leite desnatado a 5% em tampão de lavagem (150 mM de 

NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 7,0, e 0,05% de Tween 20) durante 1 hora e, em seguida, 

incubadas com o anticorpo primário, em tampão de lavagem contendo 1% de BSA overnight. 

As membranas foram, então, lavadas 3 vezes por 10 min com tampão de lavagem. Em 

seguida, as membranas foram incubadas com anticorpo secundário em tampão de lavagem 

contendo 1% de BSA, durante 1h em temperatura ambiente. As membranas foram lavadas 

três vezes por 10 min com tampão de lavagem. A detecção dos imunoblots foi realizada pelo 

processo de quimioluminescência, utilizando o Kit Ecl Plus Bio Rad por 5 minutos.  

 

5.8.1 Protocolo para a realização do Western Blotting  

 

Para a realização da Técnica de Western Blotting foram utilizados 16 animais 

distribuídos em 04 grupos: Controle, Cort e CUM (5 e 50 mg/kg). Os camundongos 

receberam, por via SC, Cort -20mg/kg durante 21 dias consecutivos. Entre o 15º e o 21º dia 

foi administrado Cort + Cumarina (5 ou 50 mg/kg, vo). 

 

5.9 Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software Prism 6.0. versão para 

Windows, GraphPad Software (San Diego, CA, EUA). Para avaliação da significância foram 

utilizados a ANOVA e o teste de Tukey como post hoc teste. Os resultados foram 

considerados significativos para p <0,05 e apresentados como média ± EPM. 
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6. RESULTADOS  

 

a) Efeitos do tratamento com cumarina sobre as alterações comportamentais em 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort nos testes de 

Campo Aberto e Labirinto em Cruz Elevada:  

 

No teste de campo aberto, com relação à atividade locomotora (Figura 5A), não 

houve nenhuma alteração no número de cruzamentos no grupo Cort, quando comparado ao 

grupo controle. A administração de cumarina, apenas na dose de 0,5 mg/kg, aumentou esse 

parâmetro quando comparado ao grupo cort (p< 0,05). 

A administração de cort provocou uma diminuição no número de rearing (Figura 

5B) quando comparado ao grupo controle, sendo este efeito revertido pela administração de 

cumarina, somente na dose de Cum 5,0 (P= 0,0013). 

Nenhum efeito foi observado no número de grooming (Figura 5C) nos grupos 

estudados, quando comparados ao grupo controle (P>0,05).  

Em relação ao teste de labirinto em cruz elevada, uma diminuição no NEBA 

(Figura 6A) foi observada no grupo Cort sozinho ou associado à cumarina (Cort + Cum 0,5; 5 

ou 50 mg/kg). Contudo, nenhuma alteração foi encontrada nesses grupos em relação ao TPBA 

(P>0,05) NEBF (P>0,05) ou TPBF (P>0,05) quando comparados ao grupo controle. (Figuras 

7B, 7C e 7D, respectivamente). 
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Figura 5 - Número de cruzamentos (A), número de rearing (B) e número de grooming (C) no 

teste de campo aberto (TCA) dos animais submetidos ao modelo de depressão induzido pela 

administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao tratamento com cumarina.  
 

A                                                      B      

 
C 

Cada barra representa a média ± erro padrão da média (SEM) (n = 10-22 animais por grupo) do número de 

cruzamentos. Letras representam o nível de significância quando comparado ao grupo controle (a), Cort (b). O 

teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: 

cumarina. 
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Figura 6 - Número de entrada nos braços abertos-NEBA (A), Tempo de permanência no braço 

aberto-TPBA (B), Número de entrada nos braços fechado-NEBF (C) e Tempo de 

permanência no braço fechado-TPBA (D) no teste de labirinto em cruz elevado (LCE) dos 

animais submetidos ao modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort e 

submetidos, posteriormente, ao tratamento com cumarina.   
 

 A        B                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  C              D 

 

Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 10-29 animais por grupo). Letra (a) representa 

o nível de significância quando comparado ao grupo controle. O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA 

seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 
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b) Efeitos do tratamento com cumarina sobre as alterações comportamentais em 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort nos testes de 

nado forçado e preferência por sacarose:  

 

No teste de nado forçado (Figura 7) o grupo Cort aumentou o tempo de 

imobilidade dos animais (P=0,0072). Esse efeito foi revertido pela associação da Cort com 

Cumarina (Cort+Cum) nas doses mais altas (5 ou 50 mg/kg).  

Foi observada uma diminuição no consumo de sacarose pelos animais do grupo 

Cort sozinho ou associado à Cumarina na menor dose (Cort+Cum 0,5), quando comparado ao 

grupo controle (P<0,05). Essa diminuição, no consumo de sacarose, foi revertida somente 

pelo cumarina na maior dose (Cort+Cum 50). Nenhum efeito foi observado no grupo Cort + 

Cum 5,0 quando comparado ao controle (Figura 8). 

 

Figura 7- Tempo de imobilidade no teste de nado forçado (TNF) dos animais submetidos ao 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, 

posteriormente, ao tratamento cumarina.  

 
 

Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 14-17 animais por grupo) do tempo de 

imobilidade. As letras representam o nível de significância quando comparado ao controle (a) e Cort (b). O teste 

estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: 

cumarina. 
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Figura 8 - Teste de preferência por sacarose dos animais submetidos ao modelo de depressão 

induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao tratamento com 

cumarina.  

 

Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 7-6 animais por grupo) do tempo de 

imobilidade. As letras representam o nível de significância quando comparado ao controle (a), Cort (b) e (c) 

Cort+Cum 0,5. O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: 

corticosterona; Cum: cumarina. 

 

c) Estudo do mecanismo de ação do efeito antidepressivo induzido por cumarina 

no modelo de depressão por administração crônica de corticosterona: 

 

- Envolvimento noradrenérgico 

 

Para determinar o envolvimento dos receptores noradrenérgicos nos efeitos 

antidepressivos da cumarina, foi calculado o tempo de imobilidade no teste de natação 

forçada de animais que foram submetidos a pré-tratamento com prazosina, antagonista de 

adrenorreceptores α1 e ioimbina, antagonista de adrenorreceptores α2 (Figura 9). Os 

resultados mostram que tanto a prazosina (P=0,0001), quanto a ioimbina (P=0,0010) 

reverteram significativamente o efeito antidepressivo de cumarina, no modelo de depressão 

induzido por corticosterona (Cort+Cum 50), sugerindo assim que parte do efeito 

antidepressivo da cumarina está relacionada ao sistema noradrenérgico. 

 

- Envolvimento dopaminérgico 

 

Outro experimento foi realizado para investigar o sistema dopaminérgico (Figura 

10). Para isso foi utilizado a sulpirida, um antagonista seletivo dos receptores D2-símile. A 

administração de SUL, 30 minutos antes da administração de cumarina (Cort+Cum 50+Sulp), 

não reverteu significativamente o tempo de imobilidade causada pelo tratamento com 



61 

 

Cort+Cum 50 (P<0,05), sugerindo não haver envolvimento do sistema dopaminérgico no 

efeito antidepressivo da cumarina. 

 

- Envolvimento serotoninérgico 

 

Em relação ao sistema serotoninérgico (Figura 11), foi utilizado um protocolo 

experimental utilizando o PCPA, um antagonista de síntese de serotonina. Os resultados 

mostram que o PCPA (P=0,0001] reverteu significativamente o efeito antidepressivo de 

cumarina no modelo de depressão estudado, sugerindo assim que parte do efeito 

antidepressivo da cumarina também está relacionada ao sistema serotoninérgico. 

 

Figura 9 - Tempo de imobilidade no teste de nado forçado dos animais submetidos ao modelo 

de depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao 

tratamento com prazosina (A) ou ioimbina (B) sozinha ou associada à cumarina.  
 

A 

 
B 

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 9-26 animais por grupo) do tempo de 

imobilidade. As letras representam o nível de significância quando comparado ao controle (a), Cort (b), 

prazosina (c) e (d) Cort+Cum 50. O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post 

hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina; Praz: prazosina. 
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Figura 10 - Tempo de imobilidade no teste de nado forçado dos animais submetidos ao 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, 

posteriormente, ao tratamento com sulpirida sozinha ou associada à cumarina.  

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (SEM) (n = 9-26 animais por grupo) do tempo de 

imobilidade. As letras representam o nível de significância quando comparado ao controle (a), Cort (b) e 

sulpirida (c). O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: 

corticosterona; Cum: cumarina; Sulp: sulpirida. 

 

Figura 11 - Tempo de imobilidade no teste de nado forçado dos animais submetidos ao 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, 

posteriormente, ao tratamento com PCPA sozinha ou associada à cumarina.  

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (EPM) (n = 9-26 animais por grupo) do tempo de 

imobilidade. As letras representam o nível de significância quando comparado ao controle (a), Cort (b) e 

Cort+Cum 50 (c). O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: 

corticosterona; Cum: cumarina; PCPA: methyl ester of p-chlorophenylalanine. 
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d) Efeitos do tratamento com cumarina sobre o estresse oxidativo em modelo de 

depressão induzido pela administração crônica de Cort.  

 

- Determinação dos níveis de GSH 

 

As figuras 12A, 12B e 12C mostram os níveis de GSH no CPF, HC e CE de 

camundongos, respectivamente. A figura 12A mostrou que a administração crônica de Cort 

diminuiu os níveis de GSH somente no CPF dos animais, quando comparados ao grupo 

controle (P=0,0004). Efeito semelhante foi observado pelo grupo da associação Cort+Cum 50 

nessa região cerebral. No hipocampo (P=0,0010), a associação de Cort+Cum 5,0 aumentou os 

níveis de GSH, quando comparado ao grupo Cort sozinha ou associado a cumarina 

(Cort+Cum 0,5 ou Cort+Cum 50). Nenhum efeito foi observado no corpo estriado dos 

animais estudados (P<0,05).  

 

- Determinação dos níveis de TBARS 

 

As Figuras 13A, 13B e 13C mostram os níveis de MDA, um marcador da 

peroxidação lipídica, no CPF, HC e CE de camundongos, respectivamente. Em todas as áreas 

cerebrais estudadas, a administração crônica de Cort reduziu os níveis de MDA em relação ao 

grupo controle [CPF: P=0,0006; HC: P<0,0001; CE: P<0,0001]. Interessantemente, esse 

efeito foi revertido, de maneira semelhante, pela administração da cumarina em todas as doses 

estudadas (0,5; 5 ou 50 mg/kg).  

 

- Determinação dos níveis de nitrito 

 

As Figuras 14A, 14B e 14C mostram os níveis de nitrito no CPF, HC e CE de 

camundongos, respectivamente. De maneira semelhante ao que ocorreu com os níveis de 

MDA. Todos os animais tratados com Cort apresentaram um grande aumento nos níveis de 

MDA no CPF (488 %), HC (596 %) e CE (2.4419%), quando comparados aos grupos 

controle (CPF: P=0<0001; HC: P<0,0001; CE: P<0,0001). Esses efeitos também foram 

revertidos pela administração da cumarina em todas as doses pesquisadas (0,5; 5 ou 50 

mg/kg).  
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Figura 12 - Níveis de GSH (A) CPF, (B) HC, (C) CE dos animais submetidos ao modelo de 

depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao 

tratamento com cumarina.  
 

(A) CPF                                     (B) HC 

 

(C) CE 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (n= 6-30 animais por grupo) dos níveis de GSH. As letras 

representam o nível de significância, quando comparado ao controle (a), Cort (b), Cort+Cum 0,5 (c) e Cort+Cum 

5,0 (d). O teste estatístico utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: 

corticosterona; Cum: cumarina. 
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Figura 13 - Níveis de MDA (A) CPF, (B) HC, (C) CE dos animais submetidos ao modelo de 

depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao 

tratamento com cumarina.  
 

(A) CPF                                                          (B) HC 
 

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (n= 6-30 animais por grupo) dos níveis de MDA. As letras 

representam o nível de significância quando comparado ao controle (a) e Cort (b). O teste estatístico utilizado foi 

one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 

 

 

 

 

(C) CE 
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Figura 14 - Níveis de nitrito (A) CPF, (B) HC, (C) CE dos animais submetidos ao modelo de 

depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao 

tratamento com cumarina.  
 

(A) CPF                                       (B) HC 

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (n = 08 animais por grupo) dos níveis de nitrito. As letras 

representam o nível de significância quando comparado ao controle (a) e Cort (b). O teste estatístico utilizado foi 

one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 

 

e) Efeitos do tratamento com cumarina sobre mediadores inflamatórios em 

modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort.  

 

Os resultados no NF-kB citoplasmático e nuclear foram apresentados nas Figuras 

15A e 15B, respectivamente. Os níveis de NF-kB citoplasmático não apresentaram nenhuma 

diferença entre os grupos estudados comparados ao controle (P>0,05]. Contudo, os animais 

submetidos ao modelo de depressão por administração crônica de Cort apresentaram um 

aumento nos níveis de NF-kB nuclear quando comparado ao controle (P<0,01). Esse efeito foi 

revertido somente pelo tratamento com a cumarina (P<0,05) na maior dose (50 mg/kg).  

Os níveis de TNF-α (Figura 16) foram aumentados no HC dos animais 

administrados com Cort sozinho ou Cort associado à cumarina na dose de 5mg/kg (Cort+Cum 

(C) CE 
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5,0), quando comparados ao grupo controle (P = 0,0172). Esse efeito foi revertido pela 

administração de cumarina na maior dose associada ao Cort (Cort+Cum 50). Análise 

estatística da ANOVA demostrou que o grupo Cort+Cum 5,0 foi diferente do grupo 

Cort+Cum 50. 

Em relação aos níveis de COX-2 no HC (Figura 17) foi observado uma tendência 

de aumento na expressão relativa dessa proteína entre os grupos Cort e controle. Contudo esse 

efeito não foi significativamente diferente (P>0,05). Por outro lado, um aumento significativo 

foi observado no grupo (Cort+Cum 0,5) quando comparado ao controle (P>0,05) e uma 

redução comparado ao Cort + Cum 50 (P<0,05).  
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Figura 15 - Níveis de NF-kB citoplasmático (A) e nuclear (B) no HC de animais submetidos 

ao modelo de depressão induzido pela administração crônica de Cort e submetidos, 

posteriormente, ao tratamento com cumarina. 
 

A 

  

 B 

 
Cada barra representa a média ± erro padrão da média (n = 4-8 animais por grupo) dos níveis NF-kB. As letras 

representam o nível de significância quando comparado ao controle (a) e Cort (b). O teste estatístico utilizado foi 

one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 
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Figura 16 - Níveis de TNFα no HC de animais submetidos ao modelo de depressão induzido 

pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao tratamento com 

cumarina.  

 
Cada barra representa a média ± EPM (n = 4-6 animais por grupo) dos níveis de TNFα. As letras representam o 

nível de significância quando comparado ao controle (a), Cort (b) e Cort+Cum 5,0 (c). O teste estatístico 

utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 
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Figura 17 - Níveis de COX-2 no HC de animais submetidos ao modelo de depressão induzido 

pela administração crônica de Cort e submetidos, posteriormente, ao tratamento com 

cumarina.  

 

Cada barra representa a média ± EPM (n = 4- 6 animais por grupo) dos níveis de COX2. O teste estatístico 

utilizado foi one-way ANOVA seguido pelo teste de post hoc Tukey. Cort: corticosterona; Cum: cumarina. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho mostraram que a administração crônica de 

corticosterona, durante 21 dias, apresentou uma ação ansiogênica no teste de labirinto em cruz 

elevado e um efeito depressor no teste de nado forçado e preferência por sacarose. Vale 

lembrar que o teste de preferência por sacarose mede o efeito de anedonia dos animais. Esse 

efeito de perda do prazer é bem característico nos pacientes com quadro de depressão do 

humor. Também foi observado que a administração da Cort não causou nenhum prejuízo 

motor nos animais, pois nenhuma alteração foi observada no teste de campo aberto. Uma 

alteração motora dos animais, nesse comportamento, poderia interferir com outros testes 

comportamentais realizados no mesmo animal. Ainda foi observado que a administração da 

Cort reduziu o número de rearing.  

Nos últimos anos, tanto pesquisas clínicas como experimentais têm demonstrado 

que a hiperatividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) desempenha um papel 

importante na patogênese da depressão. Essa hiperatividade ocorre devido à inibição do 

processo de retroalimentação no eixo HHA pelos hormônios glicocorticoides circulantes. 

Assim sendo, observou-se que muitos pacientes depressivos apresentavam níveis de cortisol 

elevados no sangue, saliva e urina (NEMEROFF; VALE, 2005; SWAAB et al., 2005; 

PIRNIA et al., 2016). 

Estudos com roedores, incluindo estudos do nosso grupo de pesquisa (SILVA, et 

al., 2016; OLIVEIRA et al.,   2017), mostraram que o tratamento crônico com corticosterona 

aumenta o tempo de imobilidade no teste de nado forçado e diminuem a preferência pelo 

consumo de sacarose (efeito anedonia), sugerindo que os glicocorticoides podem mimetizar a 

sintomatologia da depressão (JOHNSON, 2006), causar uma desregulação nos receptores de 

glicocorticoides no hipocampo e, consequentemente, alterar o controle do eixo, tornando-o 

hiperativo, como também induz uma disfunção no comportamento sexual e perda de peso 

(GREGUS et al., 2005). Baseados nesses resultados, o modelo de depressão induzido pela 

administração crônica de corticosterona em animais é bem estabelecido como um modelo 

robusto de depressão similar em roedores, o qual tornou-se uma importante ferramenta para o 

estudo e descoberta de novos agentes antidepressivos (IIJIMA, 2010) com menos efeitos 

colaterais, maior alcance terapêutico e maior rapidez de ação.  

A administração de cumarina associada à Cort (Cort+Cum), principalmente na 

maior dose de cumarina (50 mg/kg), foi capaz de reverter o efeito depressor induzido pela 

Cort no teste de nado forçado e na preferência por sacarose.  
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É sabido que a cumarina tem apresentado vários efeitos no sistema nervoso 

central (LUCETTI, et al., 2010). Estudos sugerem que as cumarinas e seus análogos sintéticos 

possuem propriedades antidepressivas (PATIL et al., 2013; CAPRA et al., 2010). Alguns 

autores relacionam o efeito antidepressivo da cumarina à sua capacidade de inibir a enzima 

monoamina oxidase (SASHIDHARA et al., 2015; HUONG et al., 1999). Fármacos que 

inibem essa enzima diminuem a metabolização de monoaminas como a noradrenalina e 

serotonina e aumentam a disponibilidade dessas monoaminas na fenda sinaptica, melhorando 

assim o quadro de depressão.  

          Contudo, nenhum estudo tem demonstrado o efeito antidepressivo da 

cumarina no modelo de depressão induzido por corticosterona, associando à ação da cumarina 

na modulação do eixo HHA. Assim, nossos resultados sugerem que a cumarina pode interferir 

na modulação do eixo HHA e proteger o quadro de depressão.  

 Outro achado nesse trabalho foi que somente a dose de cumarina 5,0 foi capaz de 

reverter o comportamento de rearing. De acordo com (STARR e STARR, 1986), essa 

mudança comportamental está relacionada à presença de diferentes subtipos de receptores 

dopaminérgicos, sendo a ação do rearing relacionado, principalmente, à família dos 

receptores D2. Assim, esses resultados poderiam sugerir que a cumarina poderia, de alguma 

forma, interferir na ação do receptor D2, dependendo da dose administrada. 

Alguns fármacos com ação antidepressiva, principalmente os da classe dos 

inibidores de recaptação seletiva de serotonina (IRS5-HT), demonstram também ação 

ansiolítica (YAMAUCHI et al., 2006; BAGDY et a., 2001). Evidências convincentes de 

estudos clínicos e em animais mostram que a facilitação da neurotransmissão, mediada por 5-

HT2CR, aumenta a ansiedade. Enquanto a dessensibilização ou bloqueio desse subtipo de 

receptor (5-HT2CR) estaria ligada à ação ansiolítica, como vista, por exemplo, pelos IRS5-

HT (VICENTE AND ZANGROSSI, 2012; YAMAUCHI et al., 2006 ; BRESSA et al., 1987; 

BAGDY et al., 2001; KENNETT et al.,1997).  

No presente estudo, a cumarina não foi capaz de reverter o efeito ansiogênico 

causado pela administração de Cort. Esse foi um resultado não esperado, pois conforme 

descrito anteriormente é comum substâncias com ação antidepressiva, como vista com a 

cumarina, também apresentarem ação ansiolítica. Contudo, acreditamos que essa falta de 

efeito ansiolítico demonstrada pela cumarina no modelo de depressão estudado esteja 

relacionada a uma ausência de efeito antagonista nos receptores 5-HT2C. Contudo, estudos 

futuros de dosagem de receptores 5-HT2C deverão ser realizados na presença da cumarina, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zangrossi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21733232
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para confirmar essa hipótese lançada no nosso estudo. Um ponto limitante nesse estudo foi a 

ausência de grupos sozinhos de cumarina nas três doses.  

Como a depressão está associada a níveis reduzidos de monoaminas, como 

serotonina (5HT), dopamina e norepinefrina ou atividade prejudicada de seus receptores 

(RACAGNI e POPOLI, 2010; NEMEROFF, 2007). Decidiu-se estudar o mecanismo de ação 

do efeito antidepressivo da cumarina nesses sistemas. Para isso, foi realizado um experimento 

teste de nado forçado com fármacos ligados ao sistema noradrenérgico, dopaminérgico e 

serotoninérgico. A dose escolhida da cumarina (50 mg/kg) foi aquela que produziu um melhor 

efeito no teste de natação forçada e preferência por sacarose.  

Estudos pré-clínicos e clínicos indicam que uma diminuição da atividade do 

sistema noradrenérgico está associada à fisiopatologia da depressão (BRUNTON e 

CHABNER, 2012). Essa teoria é conhecida como “teoria das monoaminas”. Alguns 

antidepressivos aumentam os níveis na noradrenalina, na fenda sináptica, por bloquearem sua 

recaptação, ou atuam diretamente nos receptores noradrenérgicos (MALETIC et al., 2007; 

HARVEY et al., 2000). Para elucidar o possível mecanismo de ação da cumarina sobre a 

atividade noradrenérgica, os camundongos foram pré-tratados com prazosina (um antagonista 

α1-adrenérgico) ou ioimbina (um antagonista α2-adrenérgico). Os resultados demonstraram 

que, tanto a prazosina quanto a ioimbina foram capazes de reverter a ação antidepressiva, 

induzida pela cumarina, no modelo de depressão induzido pela administração crônica de 

Corticosterona. Este resultado sugere que a cumarina pode exercer seu efeito no teste de 

natação forçada, interagindo com o adrenoceptor α1 e α2.  

Outro sistema envolvido com a depressão é o dopaminérgico (BRUNTON e 

CHABNER, 2012; NEMEROFF, 2007). Estudos mostram que a depressão maior é 

caracterizada por uma disfunção na rede de recompensas dopaminérgicas, conectada ao 

estriado ventral e córtex pré-frontal, órbito-frontal e medial (DER-AVAKIAN and MARKOU 

2012; PRICE and DREVETS, 2012). Em um estudo recente, Wang et al. (2018) tem 

demonstrado que o receptor dopaminérgico D3 tem relação importante com a depressão, 

induzida pelo modelo de Lipopolissacarídeos (LPS). Receptor D3 da dopamina (D3R) 

contribui fortemente para a depressão, não só devido à sua expressão seletiva no sistema 

estriado e mesolímbico, que estão envolvidos em funções cognitivas, emocionais e de 

recompensa (SOKOLOFF et al., 1990; BOUTHENET et al., 1991), mas também devido à sua 

localização pós-sináptica e pré-sináptica em neurônios dopaminérgicos, tornando-o capaz de 

modular a síntese e liberação de dopamina (KOELTZOW et al., 1998; DIAZ et al., 2000). 

Evidência farmacológica (MAJ et al., 1997) realizada em rato sugeriu que os agonistas de 
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D3R têm ações antidepressivas. Enquanto a deficiência de D3R resulta em sintomas de 

depressão crônica (MORAGA-AMARO et al., 2014). 

No presente estudo, o efeito antidepressivo observado pela cumarina não foi 

bloqueado pela administração da sulpirida (um antagonista da família dos receptores D2). 

Esse resultado sugere que ação da cumarina não está relacionada à ação dos receptores D2 e 

similares, (D2, D3 e D4).  

É bem estabelecido na literatura que o sistema serotoninérgico é importante na 

fisiopatologia da depressão (BRUNTON e CHABNER, 2012). Estudos clínicos e pré-clínicos 

mostram que substâncias ou fármacos que atuam na síntese (LIMA, 2015), recaptação 

(REDROBE et al., 1998) ou nos receptores de serotonina podem modular a ação depressiva 

ou antidepressiva. Um exemplo são os fármacos inibidores da recaptação de serotonina que 

produzem efeitos antidepressivos. Enquanto substância que inibe a síntese de serotonina 

(Exemplo o PCPA) esgota as reservas de 5HT endógenas em camundongos em 60% e evita o 

efeito antidepressivo dos inibidores da recaptação da serotonina (O´LEARY et al., 2007; 

REDROBE et al., 1998; SZEWCZYK et al., 2009). 

O envolvimento do sistema 5-HT foi investigado pela inibição da síntese de 5-HT 

com p-clorofenilalanina (PCPA), um inibidor da enzima triptofano hidroxilase. Em nosso 

estudo, o pré-tratamento dos camundongos com PCPA, antes da aplicação da Cumarina (50 

mg/kg), impediu o efeito antidepressivo da Cum, observado no teste de natação forçada. Estes 

resultados sugerem que o sistema serotonérgico está envolvido no efeito antidepressivo da 

cumarina.  

Estudos clínicos (NG et al., 2008) e pré-clínicos (MELLO et al., 2013; SILVA et 

al., 2016) mostram uma série de distúrbios oxidativos envolvidos na depressão, incluindo 

níveis elevados de peroxidação lipídica, atividade decrescente de GSH, CAT e SOD (BILICI 

et al., 2001). Essas alterações oxidativas podem contribuir para a disfunção dos sistemas 

serotonérgicos e noradrenérgicos (TAKUMA et al.,2004).  

Como o estresse oxidativo está relacionado à fisiopatologia da depressão (NG et 

al., 2008), decidiu-se estudar a relação entre o estresse oxidativo e os efeitos depressor da 

Cort e efeito antidepressivo da Cumarina através do estudo da enzima GSH, peroxidação 

lipídica e determinação de nitrito no CPF, HC e CE de camundongos.  

O resultado desse estudo foi que a Cort apresentou efeitos oxidantes, 

demonstrados pela diminuição de GSH no CPF e aumento de MDA e nitrito em todas as áreas 

estudadas. Esses resultados estão de acordo com a literatura (SILVA et al., 2016; OLIVEIRA 

et., 2017; KV et al., 2018), onde foram demonstrados que a administração crônica de 
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corticosterona causa estresse oxidativo no CPF, HC ou CE. Fortalecendo o modelo de 

depressão, pela administração crônica Cort, como um modelo importante para estudar vários 

mecanismos relacionados à depressão, tal, como exemplo, o estresse oxidativo. 

Embora a administração de cumarina não tenha revertido à diminuição de GSH 

provocada pela Cort, ela foi capaz de bloquear o aumento dos níveis de malondialdeído e 

nitrito, nas três áreas estudadas, provocados pela Cort. Não foi encontrado nenhum estudo na 

literatura relacionando diretamente a ação antioxidante da cumarina no modelo de depressão 

induzido por corticosterona. Contudo, um estudo recente (ZHOU et al., 2017) demonstrou que 

o Bergapten, composto derivado de cumarina, presente em muitas plantas medicinais, 

apresentou uma ação antioxidante e diminuiu a acumulação de ROS em células RAW264.7 

estimuladas com LPS. Também, Sulakhiya et al. (2016) encontraram que a Esculetin, um 

derivado cumarina presente em várias plantas medicinais, tem demonstrado efeito 

antioxidante no modelo de depressão induzido por LPS em camundongos. Chang et al. (2014) 

verificaram que novos compostos cumarínicos (8-alquilcumarinas, 7-O-metilfetilodenol-B 

(1); 7-metoxi-8- (3-metil-2,3-epoxi-1-oxobutil) cromen-2-ona; 3 '-O-metilvaginol), isolados 

dos frutos de Cnidium monnieri têm demonstrado efeito citoprotetor sobre células de 

neuroblastoma Neuro-2a lesadas por peróxido de hidrogênio.  

Uma forte correlação também é verificada entre processo inflamatório e 

depressão. Estudos têm demonstrado (MOSSNER et al., 2007; PARIANTE, 2017) que 

pacientes com depressão maior apresentaram aumento dos biomarcadores inflamatórios do 

sangue periférico, incluindo citocinas (exemplo: IL-1β, IL-6, TNF-α e IFN-γ); e enzimas 

inflamatórias (Exemplo a COX-2) que demonstraram ter acesso ao cérebro e interagir com 

praticamente todos os domínios fisiopatológicos envolvidos na depressão, incluindo 

metabolismo neurotransmissor, função neuroendócrina e plasticidade neural. De fato, 

acredita-se que a ativação de caminhos inflamatórios dentro do cérebro contribua para uma 

confluência de suporte neurotrófico, diminuído e liberação/recaptação de glutamato alterada, 

bem como, estresse oxidativo levando à excitotoxicidade e perda de elementos gliais, 

consistentes com achados neuropatológicos que caracterizam distúrbios depressivos 

(MILLER et al., 2009; RAISON et al., 2006).  

A família das proteínas NF-kB também está sendo estudada em doenças 

relacionadas ao processo neuroinflamatórios, como a depressão (CAVIEDES et al., 2017; 

KOO et al., 2010). Fator nuclear kappa B (NF-kB) é um fator de transcrição vital, que regula 

a transcrição de genes relacionados as respostas imunes e inflamatórias, sobrevivência celular, 

desenvolvimento, plasticidade sináptica e neurogênese (KALTSCHMIDT; KALTSCHMIDT, 
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2009). NF-kB pode ser ativado por vários sinais de estresse inflamatórios, fisiológicos e 

celulares. Quando ativado, regula a transcrição de centenas de gens, como os relacionados às 

citocinas, como exemplo os receptores de TNF-α e IL-1. Vale salientar que o TNF- α 

circulante, é um importante mediador do dano neuronal em doenças inflamatórias do cérebro. 

Essa citocina está aumentada em pacientes com depressão maior. Sugerindo, que os 

polimorfismos de genes que codificam TNF- α conferem maior susceptibilidade ao 

desenvolvimento de depressão (QIN et al., 2007; FELGER e LOTRICH, 2013; CERRI et al., 

2009).  

Os nossos resultados demonstraram que administração crônica de corticosterona 

aumentou a expressão de proteína do NF-kB nuclear e de TNFα no hipocampo de 

camundongos. Sem causar alteração significativa na expressão de proteína de NF-kB 

citoplasmática e COX-2. Esses resultados estão de acordo com a literatura, onde demonstram, 

através de estudos pré-clínico (THAKARE et al., 2018) e clínico (DOWLATI et al., 2010), 

que a depressão está associada com aumento de citocinas pró-inflamatória como o TNF-α. 

Vale salientar, que a maioria dos estudos pré-clínicos, que demostraram aumento dos níveis 

de TNF- α na depressão, está relacionada ao modelo de depressão por estresse moderado 

crônico ou modelo de estresse crônico imprevisível (WU et al., 2016; THAKARE et al., 2018; 

QUAN et al., 2015). Contudo, os resultados no nosso trabalho foram corroborados pelo 

estudo recente de KV et al. (2018), os quais utilizaram o modelo de depressão pela 

administração crônica de corticosterona em camundongos e observaram um aumento nos 

níveis de TNF-α e na expressão de gens relacionados ao NF-kB no hipocampo dos animais 

submetidos ao modelo de depressão. 

O presente estudo também demonstrou que, somente a administração da 

cumarina, na maior dose, foi capaz de reverter o aumento dos níveis do NF-kB nuclear e 

TNF-α no hipocampo dos animais. Esses resultados sugerem que a cumarina apresenta efeito 

na modulação do sistema inflamatório, desde a expressão de fator de transcrição nuclear (NF-

kB) até a formação de citocinas inflamatória como o TNF-α. Assim, a capacidade de atenuar a 

neuroinflamação pode ser outro aspecto significativo da ação antidepressiva da cumarina. 

Os resultados da presente pesquisa são animadores para a continuação do estudo 

do efeito antidepressivo da cumarina e destacam a importância dessa substância como 

antioxidante e anti-inflamatória. Uma limitação do estudo foi a ausência de grupos 

administrados, apenas com cumarina (sem o modelo farmacológico de depressão por CORT).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thakare%20VN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29215318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thakare%20VN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29215318
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8 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que a administração de cumarina é capaz de reverter o 

comportamento tipo depressivo, induzido pela administração repetida de corticosterona. Os 

efeitos antidepressivos da cumarina ocorreram pelos mecanismos serotoninérgicos e 

noradrenérgicos, além do envolvimento da ação antioxidante e anti-inflamatória deste 

composto. 
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