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RESUMO 

 

A depressão é considerada um transtorno de etiologia multifatorial, uma vez que possui 

aspectos genéticos, neuroquímicos e sociais. Datam do início do século XIX as pesquisas por 

substâncias com atividade terapêutica sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) e atualmente 

muitas dessas pesquisas empregam drogas de origem vegetal. Dentre essas substâncias pode 

ser referido o beta-cariofileno (BCP), um sesquiterpeno isolado do óleo essencial de espécies 

como o alecrim (Rosmarinus officinalis) e a canela (Cinnamomum zeylanicum), que apresenta 

atividades anti-inflamatória, antioxidante e neuroprotetora em diversos modelos 

experimentais. O presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do BCP sobre o SNC, 

empregando modelos experimentais de depressão e ansiedade. Camundongos Swiss adultos 

machos (25-30g) foram submetidos ao tratamento, por via oral, com BCP 75 ou 150 mg/kg, 

fluvoxamina 50 mg/kg ou veículo, por 8 dias. Posteriormente o comportamento dos roedores 

foi avaliado nos testes do nado forçado, suspensão da cauda, campo aberto e labirinto em cruz 

elevado. Ao final dos testes, os animais foram eutanasiados e as áreas cerebrais do 

hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado foram retiradas a fim de se avaliar os 

parâmetros de estresse oxidativo – concentrações de malondialdeido (MDA), nitrito e 

glutationa reduzida (GSH). A análise estatística dos dados foi realizada por one-way 

ANOVA, seguida pelo teste post hoc de Newman-Keuls e o critério de significância utilizado 

foi p < 0,05. Conforme os resultados, BCP apresentou atividade sobre o SNC, uma vez que o 

tratamento com essa substância reduziu significativamente o tempo de imobilidade dos 

animais, de forma semelhante à fluvoxamina, no nado forçado e suspensão da cauda. Além 

disso, BCP não exerceu efeitos sobre a atividade locomotora dos camundongos no campo 

aberto e o tratamento com BCP na dose de 75 mg/kg apresentou atividade ansiolítica no 

labirinto em cruz elevado. BCP foi capaz de atenuar o estresse oxidativo, diminuindo as 

concentrações de MDA e nitrito e aumentando os níveis de GSH nas áreas cerebrais 

avaliadas. Esses resultados sugerem atividades tipo antidepressiva e antioxidante de BCP, 

encorajando estudos subsequentes acerca de suas possíveis propriedades terapêuticas em 

transtornos de humor. 
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ABSTRACT 

 

Behavioral and neurochemical effects of beta-caryophyllene in experimental models of 

anxiety and depression in mice 

 

Depression is considered a disorder of multifactorial etiology, since it has genetic, 

neurochemical and social aspects. Research on substances with therapeutic activity on the 

Central Nervous System (CNS) dates from the early nineteenth century and many of these 

researches currently use drugs of plant origin. Among these substances can be mentioned 

beta-caryophyllene (BCP), a sesquiterpene isolated from the essential oil of species such as 

rosemary (Rosmarinus officinalis) and cinnamon (Cinnamomum zeylanicum), which has anti-

inflammatory, antioxidant and neuroprotective activities in several models experiments. The 

present study aims to evaluate the effects of BCP on the CNS, using experimental models of 

depression and anxiety. Male Swiss adult mice (25-30g) were orally treated with BCP 75 or 

150 mg/kg, fluvoxamine 50 mg/kg or vehicle for 8 days. Later, the behavior of the rodents 

was evaluated in the tests of forced swimming, tail suspension, open field and plus maze. At 

the end of the tests, the animals were euthanized and the cerebral areas of the hippocampus, 

prefrontal cortex and striatum were removed in order to evaluate the parameters of oxidative 

stress – concentrations of malondialdehyde (MDA), nitrite and reduced glutathione (GSH). 

The statistical analysis of the data was performed by one-way ANOVA, followed by 

Newman-Keuls post hoc test and the significance criterion used was p <0.05. According to 

the results, BCP showed activity on the CNS, since treatment with this substance significantly 

reduced the animals immobility time, similar to fluvoxamine, in forced swimming and tail 

suspension. In addition, BCP had no effect on the locomotor activity of the mice in the open 

field and treatment with BCP at the dose of 75 mg/kg showed anxiolytic activity in the plus 

maze. BCP was able to attenuate oxidative stress by decreasing concentrations of MDA and 

nitrite and increasing GSH levels in the brain areas evaluated. These results suggest BCP's 

antidepressant and antioxidant activities, encouraging subsequent studies of its potential 

therapeutic properties in mood disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais da depressão 

 

A humanidade vive hoje um momento de sua história marcado por grandes 

mudanças, as quais decorrem principalmente do avanço tecnológico imposto nas diversas 

esferas de sua existência, seja na produção econômica dos bens naturais, nas relações políticas 

da vida social ou na construção cultural (QUINTAL; TERRA, 2015). As pessoas têm estado 

em uma busca incessante de realizações, no âmbito familiar, social, e, sobretudo no ambiente 

de trabalho. Assim, têm investido constantemente para alcançar o reconhecimento e a 

valorização profissional, gerando um estado de inquietação (PADILHA, 2014). Dessa forma, 

é notória que essa busca constante e insatisfatória tem proporcionado danos que atingem toda 

a sociedade, causando-na um desequilíbrio físico e emocional, que se apresenta, geralmente, 

na forma de estresse (MONTEIRO; DALAGASPERINA; QUADROS, 2012). 

O termo estresse foi utilizado pela primeira vez por Selye, em 1926, e segundo 

Silva (2010), este pode ser denominado como o conjunto de reações que um organismo 

desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige esforço para a adaptação. Desse modo, 

o organismo quando exposto a um esforço percebido como ameaçador à homeostase, 

apresenta a tendência natural de neutralizá-lo, porém, quando o corpo não consegue anular tal 

ameaça, inicia-se um processo de adoecimento, manifestado pelo surgimento de doenças 

psicossomáticas, dentre as quais se destaca a depressão (ESPÍNDOLA, 2012). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS (2012), a depressão é 

considerada um transtorno de etiologia multifatorial, uma vez que possui aspectos genéticos, 

neuroquímicos e sociais, que pode acometer todas as idades e, geralmente, apresenta como 

sintomas: redução da autoestima e dos níveis de energia, perda de interesse, redução 

importante do apetite ou aumento de ingestão de alimentos, perda ou ganho de peso, insônia 

inicial ou despertar precoce, crises de choro, ansiedade, pensamento de que a morte seria um 
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alívio ou solução, ideias ou planos de suicídio, dentre outros sintomas, que podem se 

manifestar durante meses ou até anos (SHEEHAN et al., 2017). 

Globalmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão, sendo 

considerada a principal causa de incapacidade em todo o mundo e um dos principais 

contribuintes para a carga global de doenças (OMS, 2018). Segundo o relatório "Saúde para 

adolescentes do mundo" da OMS (2014a), este transtorno é a causa predominante de doenças 

e incapacidade para adolescentes com idades entre 10 e 19 anos. Assim, é perceptível que a 

depressão tem atingido um número significativo de pessoas nas mais diversas faixas etárias. 

Em consequência, os gastos com medicamentos antidepressivos são cada vez mais elevados, 

de tal forma que, conforme o Intercontinental Marketing Services Health (IMS Health), em 

2012, os brasileiros chegaram a destinar R$ 1,85 bilhão para esse tipo de terapia. Diante disso, 

nota-se a imprescindibilidade de se ter a depressão como objeto de mais estudos que 

aprimorem a compreensão de sua patogênese e evolução, a fim de se viabilizar a pesquisa e 

desenvolvimento de novas alternativas de tratamento, com menor custo, maior eficácia e 

menos efeitos colaterais (OMS, 2014a; NEVES, 2015). 

 

1.1.1 Tipos de depressão 

 

Os transtornos de humor são comumente denominados como transtornos afetivos, 

pois o afeto é a expressão externa do humor ou da emoção sentida internamente. Logo, é 

possível separar esses transtornos em dois polos, a mania e a depressão; sendo que o primeiro 

é representado, basicamente, pela elevação exacerbada da autoestima e o segundo pela 

redução desta (STAHL, 2013). Vale ressaltar que existe ainda a possibilidade da alternância 

entre episódios maníacos e depressivos, o que é característica essencial de um Transtorno de 

Humor Misto ou Bipolar (MURRI et al., 2016). 

Sendo assim, a American Psychiatric Association (2014), através do Manual de 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais quinta edição (DSM-V), qualifica os 

transtornos de humor em Transtornos Depressivos ou Transtornos Bipolares e Transtornos 

Relacionados. Além dessa classificação anterior, os Transtornos Depressivos são ainda 

especificados como: a) transtorno disruptivo da desregulação do humor – marcado por 

explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas pela linguagem e/ou pelo 

comportamento; b) transtorno depressivo maior – caracterizado por presença de humor 

deprimido ou perda de interesse/prazer, associados a, pelo menos, outros quatros sintomas de 

depressão, com duração de duas semanas; c) transtorno depressivo persistente (distimia) – 
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identificado pela existência de humor deprimido por pelo menos dois anos, seguida pela 

presença adicional de sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para um transtorno 

depressivo maior; d) transtorno disfórico pré-menstrual – definido pela apresentação de, no 

mínimo, cinco sintomas depressivos durante a maioria dos ciclos menstruais; e) transtorno 

depressivo induzido por substância/medicamento – identificado por perturbação proeminente 

do humor, com presença de humor depressivo ou anedonia, evidenciados durante ou após 

administração, intoxicação ou abstinência de uma substância/medicamento; f) transtorno 

depressivo devido à outra condição médica – caracterizado por um período persistente de 

humor deprimido ou diminuição acentuada de interesse, que são decorrentes de consequências 

fisiopatológicas de outra condição médica; g) outro transtorno depressivo especificado – esta 

categoria aplica-se a manifestações em que os sintomas característicos de um transtorno 

depressivo não satisfazem os critérios para qualquer outra classe de transtornos depressivos e 

h) transtorno depressivo não especificado – esta condição é definida quando o clínico não tem 

informações suficientes para fazer um diagnóstico mais específico (ARAÚJO; LOTUFO 

NETO, 2014; BECK; ALFORD, 2016). 

Já os Transtornos Bipolares podem apresentar-se como: a) transtorno bipolar tipo 

I – identificado pela apresentação de, pelo menos, um episódio maníaco antecedido ou 

seguido por episódios hipomaníacos ou depressivos maiores; b) transtorno bipolar tipo II – 

marcado pela existência de episódios hipomaníacos vigentes ou anteriores, seguidos por 

episódios depressivos maiores atuais ou passados; c) transtorno ciclotímico – presença de 

vários períodos, ao longo de dois anos, com sintomas hipomaníacos e depressivos que não 

satisfazem os critérios para episódios hipomaníacos e depressivos maiores, respectivamente 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014; LEADER, 2015; MAIA, 2015). 

Por sua vez, os Transtornos Bipolares podem estar associados a outros distúrbios 

e então são classificados como: a) transtorno bipolar e transtorno relacionado induzido por 

substância/medicamento – é marcado por perturbação acentuada no humor, caracterizada por 

humor eufórico, expansivo ou irritável, com ou sem humor deprimido e anedonia, 

evidenciados durante ou após intoxicação ou abstinência de uma substância/medicamento; b) 

transtorno bipolar e transtorno relacionado devido à outra condição médica – caracterizado 

por um período proeminente de humor anormalmente elevado ou irritável, decorrente de outra 

patologia médica associada; c) transtorno bipolar e outro transtorno relacionado não 

especificado – assim como nos transtornos depressivos, esta condição é definida quando o 

clínico não tem informações suficientes para fazer um diagnóstico mais específico e d) outro 

transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado – aplica-se a apresentações em que os 
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sintomas característicos do transtorno bipolar ou de transtornos relacionados não se 

enquadram em nenhum dos perfis supramencionados (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014; BRASIL, 2014; CAETANO, 2016). 

Em paralelo, a OMS (2008) por meio da Classificação Internacional de Doenças 

(CID), décima revisão, classifica os estados depressivos como: a) Episódio Maníaco (F30); b) 

Transtorno Afetivo Bipolar (F31) – subdividido em hipomaníaco, maníaco, depressivo ou 

misto; c) Episódio Depressivo (F32) – subclassificado em leve, moderado ou grave, de acordo 

com a presença ou ausência de sintomas somáticos e psicóticos; d) Transtorno Depressivo 

Recorrente (F33) – com as mesmas subdivisões para o F32 e e) Transtornos Persistentes do 

Humor (F34), subdividido em F34.0 – Ciclotimia e F34.1 – Distimia. Ademais, a CID-10 

ainda inclui códigos para outros transtornos do humor e transtornos não identificados. 

 

1.1.2 Epidemiologia 

 

A depressão é um dos distúrbios psiquiátricos mais comuns em todo mundo, 

constituindo assim, um problema de Saúde Pública. Atualmente, estima-se que a taxa de 

prevalência global de depressão esteja em torno de 4,4%. Como resultado, tem-se um alto 

impacto financeiro e social, além de um enorme sofrimento pessoal do indivíduo acometido 

(DUMAN; VOLETI, 2012; PAZINI, 2013). Além disso, pacientes depressivos, geralmente, 

apresentam taxas elevadas de mortalidade e comorbidades, especialmente doenças 

coronarianas, isquemia cerebral e ainda o elevado índice de suicídio, em cerca de 10% dos 

pacientes que sofrem de depressão grave (SOUSA, 2015a). 

O Brasil é o país da América Latina com a maior prevalência de casos de 

depressão, cerca de 5,5% da população. De tal modo que até o ano de 2015 já haviam sido 

diagnosticadas 11,5 milhões de pessoas com depressão no país, este índice acarreta um 

prejuízo econômico anual de R$ 210 bilhões (EVANS-LACKO; KNAPP, 2016; OMS, 2017). 

Além disso, esse número representa quase um quarto (23%) dos atendimentos ambulatoriais e 

hospitalares em saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). A principal porta de entrada 

para o atendimento de pacientes com depressão são as Unidades Básicas de Saúde (UBS), que 

equivale a 69% dos atendimentos e diagnósticos realizados no Brasil. Esses dados 

comprovam a gravidade e complexidade desse distúrbio para a Saúde Pública (BRASIL, 

2017). 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, 2013), o estado brasileiro com maior prevalência 
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de diagnósticos de depressão é o Rio Grande do Sul, 13,2%, ou seja, mais de 1,4 milhão de 

pessoas diagnosticadas. Do mesmo modo, até 2013 foram diagnosticadas cerca de 370 mil 

indivíduos portadores de transtornos depressivos no estado do Ceará. Como consequência, 

somente no ano de 2012, registrou-se um montante de vendas no valor aproximado de R$ 2,5 

milhões do medicamento antidepressivo mais consumido pela população cearense no período, 

a amitriptilina (BRASIL, 2012a). 

Diversos estudos epidemiológicos apontam a correlação entre fatores 

socioeconômicos/demográficos e a prevalência da depressão, dentre os quais são citados: a) o 

transtorno depressivo é cerca de duas vezes mais comum em mulheres do que em homens; b) 

não existem diferenças significativas entre os sexos na idade média em que se inicia a 

depressão, cerca dos 24 anos e c) a prevalência da depressão costuma ser maior em indivíduos 

com menor renda e nível de escolaridade, que recentemente se divorciaram ou estão 

desempregados (CAMPOS; PRETTE; PRETTE, 2014; COUTO; REIS; OLIVEIRA, 2016). 

Além disso, é importante ressaltar que o fato do transtorno depressivo ser mais prevalente no 

sexo feminino está vinculado às diferenças fisiológicas e hormonais, uma vez que o 

estrogênio, hormônio feminino sintetizado nos ovários e também no cérebro, afeta o humor e 

a cognição, tornando-o um fator explicativo muito importante para as diferenças observadas 

entre os sexos (SCHATZBERG; DEBATTISTA, 2016). 

Conforme a OMS (2014b), a depressão que até alguns anos atrás era considerada 

rara em adolescentes com idades entre 10 e 19 anos, hoje é a principal causa de doença e 

invalidez e constitui-se como a terceira causa de morte nessa faixa etária. O órgão ainda 

relaciona a propensão de desenvolvimento desse tipo de problema mental à pobreza, 

sentimento de desvalia e à violência, comumente sofridas por adolescentes que vivem em 

contexto de miséria. 

Muitas vezes o surgimento da depressão pode ser interpretado como parte normal 

do envelhecimento, no entanto, na maioria dos casos, o desenvolvimento da depressão está 

vinculado à presença de outra doença clínica coexistente (LIMA et al., 2016). Quando se trata 

da população brasileira, estima-se que cerca de 15% dos idosos, com mais de 60 anos, sofrem 

de depressão e em média 40% destes casos não são corretamente diagnosticados e tratados, o 

que acaba causando um sofrimento desnecessário ao indivíduo e à família deste 

(HARTMANN JÚNIOR; GOMES, 2014). 

 

1.1.3 Comorbidade entre depressão e ansiedade 
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A ansiedade é uma resposta fisiológica ao estresse que permite ao indivíduo reagir 

a um ambiente ameaçador, entretanto quando essa resposta emerge da ausência de ameaças 

reais e passa a afetar negativamente a qualidade de vida do paciente tem-se o surgimento dos 

transtornos de ansiedade (HOLLOS; MARCHISELLA; COFFEY, 2018).  Os transtornos de 

ansiedade, como ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias e transtorno de 

ansiedade social, apresentam altos níveis de comorbidade com a depressão, de modo que 

cerca de 40% dos pacientes depressivos também atendem aos critérios para tais transtornos 

(TILLER, 2013; OMS, 2017). 

Achados na literatura apontam que indivíduos com traços de ansiedade são mais 

vulneráveis ao desenvolvimento de transtorno depressivo, dessa forma alguns mecanismos 

fisiopatológicos são comuns a esses transtornos (IONESCU et al., 2013). Dentre esses 

mecanismos podem ser destacados a hipereatividade do eixo Hipotalâmico-Hipofisário-

Adrenal (HHA), com aumento na produção e liberação de cortisol (FIKSDAL et al., 2018), 

ativação da resposta inflamatória (MALDONADO-BOUCHARD et al., 2016), desbalanço 

oxidativo (SMAGA et al., 2015), alterações volumétricas e/ou funcionais em estruturas 

cerebrais como o hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala (VAN VELZEN et al., 2017; 

HOLLOS; MARCHISELLA; COFFEY, 2018), entre outros. 

De modo geral, pacientes com depressão ansiosa apresentam piores desfechos no 

curso da doença e respostas inapropriadas ao tratamento (TILLER, 2013). Ademais, estes 

pacientes exibem sintomas depressivos mais graves, episódios mais frequentes de depressão 

maior, maior proporção de ideação suicida e tentativas anteriores de suicídio do que pacientes 

com depressão não ansiosa (CUMMINGS; CAPORINO; KENDALL, 2014). Estudos 

mostraram que a comorbidade entre ansiedade e depressão resulta em menor remissão aos 

sintomas após tratamento, bem como apresentação de efeitos colaterais mais frequentes e 

intensos pelos pacientes (PAPAKOSTAS; FAN; TEDESCHINI, 2012; MOGI; YOSHINO, 

2017). 

Clinicamente, a comorbidade entre depressão e ansiedade não tem tratamento 

específico (MOGI; YOSHINO, 2017). No entanto, a maioria dos tratamentos farmacológicos 

eficazes para a depressão também tem efeitos úteis contra a ansiedade, assim, habitualmente, 

a depressão ansiosa é tratada com medicamentos antidepressivos combinados a terapias 

psicológicas, as quais vêm se mostrando úteis no tratamento dos sintomas residuais dos 

transtornos de ansiedade (IONESCU et al., 2014; LEUSCHNER, 2016). 

 

1.2 Fisiopatologia da depressão 
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O humor é a expressão da capacidade humana de vivenciar as emoções sentidas 

como consequência aos eventos da vida, assim, este também pode ser entendido como a 

forma que os seres humanos reagem aos eventos que ocorrem no meio que os cercam 

(SOARES et al., 2014). Logo, mesmo em condições habituais, o humor de um indivíduo pode 

estar irritado, ansioso, exaltado ou depressivo. Essas variações reativas aos acontecimentos 

diários são normais, o anormal ou patológico é a permanência de um estado de humor 

incompatível com as respostas adequadas aos eventos vitais (HUTZ et al., 2016). 

Diferentemente da tristeza comum a todos os seres humanos em resposta às 

situações de perda, derrota, desapontamento e outras adversidades, o humor deprimido de um 

paciente depressivo é muito mais intenso, duradouro e angustiante (BRAVO, 2016). A 

depressão pode surgir como resultado de circunstâncias sociais e econômicas adversas e/ou 

em virtude da exposição ao estresse crônico. Em muitos casos, o transtorno depressivo não 

tem uma causa identificável, no entanto, existem elementos associados à fisiopatologia do 

episódio depressivo, entre estes estão, os fatores genéticos (hereditários), ambientais, 

alterações bioquímicas, morfológicas e fisiológicas (SOUSA, 2015b). 

 

1.2.1 Depleção de monoaminas na depressão 

 

Em relação às possíveis causas biológicas do transtorno depressivo, a primeira 

hipótese a ser considerada foi a Teoria Monoaminérgica da Depressão, erguida em 1965, que 

propõe o surgimento desta como resultado da deficiência de neurotransmissores 

monoamínicos (JOCA; MOREIRA; WEGENER, 2015). Inicialmente, presumia-se que a 

deficiência de noradrenalina (NA) e serotonina (5-HT) eram as mais importantes para explicar 

o desenvolvimento da depressão, de modo que o envolvimento da dopamina (DA) era 

negligenciado. Porém, constatou-se posteriormente que todo o sistema neurotransmissor 

trimonoaminérgico pode estar disfuncional em diversos circuitos cerebrais, com diferentes 

neurotransmissores envolvidos, dependendo do perfil de sintomas do paciente (MELLO, 

2012; STAHL, 2013). 

É interessante destacar que a redução dos níveis de noradrenalina e serotonina 

resultam na redução do sono, apetite, sexo e atividade motora, fenômenos frequentemente 

associados à depressão, devido ao fato de que, ambos neurotransmissores desempenham um 

papel importante no funcionamento do hipotálamo, responsável pelo controle das atividades 

supracitadas (REMÉDIO, 2013; PAULA, 2015). 
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A Hipótese Monoaminérgica da Depressão é sustentada pelo fato de a maioria dos 

antidepressivos aumentarem os níveis de monoaminas no cérebro (KAMBEITZ; HOWES, 

2015). No entanto, esta teoria falha quando não explica a ação de antidepressivos que não 

agem sobre o sistema monoaminérgico, ademais nem toda droga que aumenta os níveis de 

neurotransmissores na fenda sináptica age como antidepressivo, por exemplo, a anfetamina 

(STAHL, 2013). 

Além disso, tem-se o fato do aparecimento dos efeitos terapêuticos dos 

medicamentos antidepressivos só se manifestarem entre três a cinco semanas após sua 

administração, mesmo sendo possível a detecção de efeitos sobre a neurotransmissão 

monoaminérgica pouco tempo depois da absorção desses fármacos. Assim, hipóteses como a 

dessensibilização de autorreceptores serotoninérgicos e noradrenérgios e ainda a maior 

promoção de plasticidade sináptica em determinadas áreas cerebrais, tentam explicar esse 

fenômeno (ELIWA; BELZUNG; SURGET, 2017). Dessa forma, embora já esteja bem 

estabelecido o envolvimento do sistema monoaminérgico na patogênese da depressão, 

acredita-se que vários outros sistemas de neurotransmissores e mecanismos de transdução de 

sinal estejam envolvidos (DALE; BANG-ADERSEN; SANCHEZ, 2015). 

 

1.2.2 Estresse associado à depressão 

 

A depressão é um distúrbio complexo cuja fisiopatologia não está totalmente 

elucidada, uma vez que a teoria monoaminérgica não explica, no todo, a patogênese dos 

distúrbios de humor, porém acredita-se que possa estar associada com fatores endógenos, 

como alterações genéticas ou, na maioria dos casos, associada a fatores ambientais, sendo um 

dos mais importantes, o estresse (TEIXEIRA, 2013). 

Todos os seres vivos empenham-se em manter a homeostase, que é o equilíbrio 

dinâmico do organismo, porém este equilíbrio, frequentemente, é ameaçado por eventos 

estressores, sejam de natureza física ou psicológica, que disparam uma onda de excitação, 

alerta, vigilância e atenção focada, que será processada cognitivamente, desestabilizando a 

homeostase e favorecendo o aparecimento do estresse (CASSIOLATO, 2010). 

O hipotálamo é uma estrutura do Sistema Nervoso Central (SNC) responsável por 

regular as funções relativas à manutenção e sobrevivência do organismo. Este apresenta 

extensas conexões com os centros superiores do cérebro, incluindo o córtex cerebral 

(CHAUDHURY; LIU; HAN, 2015). Assim, o hipotálamo recebe uma ampla diversidade de 

estímulos e é uma das regiões do cérebro que controla de forma mais direta a resposta ao 
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estresse. O evento estressante, por sua vez, age sobre o sistema endócrino, ativando o Eixo 

HHA (BRUGNERA et al., 2017). 

De forma mais detalhada, os neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo 

sintetizam e secretam o Fator de Liberação de Corticotropina (CRF), em resposta ao estresse 

agudo. Por sua vez, o CRF estimula a síntese e liberação do Hormônio Adrenocorticotrófico 

(ACTH) da hipófise anterior para a circulação sistêmica (ZHU et al., 2014; JEON; KIM, 

2016). Consequentemente, o ACTH atua sobre a glândula adrenal e estimula a síntese e 

liberação de glicocorticóides (cortisol no ser humano e corticosterona em camundongos) do 

córtex da adrenal para a circulação sistêmica (Figura 1). Os glicocorticoides, uma vez 

liberados, chegam a múltiplos tecidos ao longo de todo o cérebro, incluindo o hipocampo, 

hipotálamo, hipófise, amígdala, entre outros (ZHU et al., 2014; CHAUDHURY; LIU; HAN, 

2015). A atividade do eixo HHA é regulada pelo hipocampo e pelo próprio hipotálamo 

quando, sob condições de estresse agudo, os glicocorticoides agem sobre essas estruturas e o 

mecanismo de feedback negativo mantém a homeostase do eixo. Entretanto, a perseverança 

e/ou a intensidade exagerada do estresse, assim como a incapacidade do corpo em reduzir a 

sua exacerbação, podem resultar na hiper-reatividade do eixo HHA, com consequente 

hipercortisolemia, que conduzem ao aparecimento de comportamento depressivo e de outros 

potenciais prejuízos ao organismo (ZHU et al., 2014; HAN; NESTLER, 2017). 

 

Figura 1 – Circuitos cerebrais em resposta ao estresse. 
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Fonte: Adaptado de GOLDSTEIN, HANDA, TOBET (2014). Legenda: CRF – Fator de Liberação de 

Corticotropina; ACTH – Hormônio Adrenocorticotrófico. 

 

O papel do estresse na etiopatogenia da depressão tem sido objeto de estudos nas 

últimas décadas, fortalecendo assim, a chamada Hipótese Neurotrófica da Depressão 

(MACHADO, 2012). A perseverança do evento estressante é capaz de promover alterações 

em estruturas do sistema límbico, como o córtex pré-frontal medial, hipocampo e amígdalas, 

áreas respectivamente envolvidas no/na, funcionamento executivo, memória e aprendizagem, 

e, processamento de informações (DEAN; KESHAVAN, 2017). Além dessas alterações, são 

observados também efeitos deletérios sobre os mecanismos de neuroplasticidade, 

principalmente no hipocampo, em consequência da diminuição dos níveis de neurotrofinas, 

especialmente o Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF), como, redução da 

neurogênese, alterações volumétricas e apoptose de neurônios. Assim, todos esses fatores 

predispõem ao desenvolvimento dos sintomas da depressão (NAOI; MARUYAMA; 

SHAMOTO-NAGAI, 2017; LIU et al., 2017). 

A neuroplasticidade refere-se à capacidade das células neuronais em se 

remodelarem estruturalmente e funcionalmente em resposta a variados estímulos, sejam estes 

exigências internas do próprio organismo ou demandas externas, como o evento estressante 

(SHIN et al., 2017; JEON; KIM, 2016). Assim, o cérebro é capaz de rapidamente criar e 

eliminar sinapses, de modo a alterar circuitos funcionais para favorecer os mecanismos de 

adaptação e aprendizagem (DEAN; KESHAVAN, 2017). De forma complementar, a 

neurogênese define a habilidade cerebral em promover mecanismos como: proliferação 

celular (produção de novas células), migração, diferenciação e sobrevivência celular 

(DUARTE-GUTERMAN et al., 2015). 

As neurotrofinas são uma família de proteínas cerebrais de origem endógena, que 

contribuem para a sobrevivência, crescimento e manutenção de neurônios centrais e 

periféricos. Ademais, esses fatores neurotróficos são mediadores da diferenciação celular, da 

neuroplasticidade, transmissão sináptica e assim, participam diretamente dos mecanismos 

envolvidos na aprendizagem e memória (KRAUS et al., 2017). Dentre os fatores 

neurotróficos encontrados em seres humanos, assim como nos demais mamíferos, podem ser 

citados: o BDNF, Fator de Crescimento Neural (NGF), Neurotrofina 3 e Neurotrofinas 4-5 

(PHILLIPS, 2017). 

O BDNF é a neurotrofina com maior expressão cerebral, estando presente não só 

no período de desenvolvimento, mas também no cérebro adulto, no qual participa fortemente 
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da regulação da plasticidade sináptica, neurogênese e na formação de memórias 

(GULYAEVA, 2016; CHEN; LOMBÈS; MENUET, 2017). A síntese do BDNF ocorre no 

SNC e periférico por neurônios-alvo em condições fisiológicas e por astrócitos após lesão, 

inflamação ou administração de antidepressivos. Por fim, essa neurotrofina medeia suas 

funções através da ligação a receptores quinases relacionados à tropomiosina tipo B (TrkB) 

(PHILLIPS, 2017). 

Sendo assim, diversas evidências clínicas implicam o envolvimento do BDNF na 

fisiopatologia da depressão, a saber: a) os níveis de BDNF se mostraram reduzidos no soro e 

no plasma de pacientes deprimidos não tratados comparados com controles saudáveis e em 

casos de suicídio; b) apenas a administração de BDNF é capaz de produzir efeitos 

semelhantes aos da terapia antidepressiva em endofenótipos depressivos; c) diferentes 

tratamentos antidepressivos, mesmo com alvos distintos, estimulam as vias de sinalização 

BDNF/TrkB; d) o aumento dos níveis de BDNF, no hipocampo, e a consequente restituição 

da neuroplasticidade, são observados em pacientes submetidos a tratamento crônico com 

antidepressivos, sendo provável que a explicação do atraso do efeito clínico dos 

antidepressivos resida na evidência de que há necessidade de certo tempo para que o BDNF 

exerça gradualmente os seus efeitos neurotróficos (FERRARI; VILLA, 2016; HAN; 

NESTLER, 2017; CHEN; LOMBÈS; MENUET, 2017; ELIWA; BELZUNG; SURGET, 

2017). 

 

1.2.3 Resposta inflamatória na depressão 

 

Até o século XX acreditava-se que o cérebro, uma vez protegido pela barreira 

hematoencefálica, seria um órgão isolado e incapaz de estabelecer conexões com o sistema 

imunológico (BRIETZKE, 2010). Entretanto, atualmente é sabido que o Sistema Imune e o 

SNC conseguem se correlacionar, sendo as citocinas os principais fatores de interação entre 

esses sistemas (FINNELL; WOOD, 2016). 

As citocinas são um grupo heterogêneo de peptídeos inflamatórios, pró-

inflamatórias ou anti-inflamatórias, produzidas por células do sistema imune periférico, como 

linfócitos e macrófagos (RANZOLIN, 2014). Em determinadas condições, estas substâncias 

são capazes de alcançar e interagir com o cérebro. Por outro lado, em regiões cerebrais como 

o hipocampo, hipotálamo e núcleos da base, os neurônios liberam citocinas para o próprio 

SNC (MIRANDA, 2014). Vale ressaltar ainda que a micróglia, o principal tipo de célula 

inflamatória no cérebro, quando ativada em resposta ao aumento da inflamação periférica 

http://topics.sciencedirect.com/topics/page/Cytokines
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pode produzir óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e quimiocinas, que 

atraem monócitos para o cérebro, e estes, por sua vez, podem produzir citocinas pró-

inflamatórias, favorecendo a instauração de mecanismos neurotóxicos (KIM; WON, 2017). 

Em organismo saudáveis há uma proporcionalidade entre os níveis de citocinas 

pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. O processo inflamatório é mediado por peptídeos como 

as interleucinas IL-1, IL-6, IL-8 e o Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF-α), uma vez que a 

inflamação foi debelada ocorre a liberação das citocinas anti-inflamatórias, principalmente a 

IL-10, que irão exercer os efeitos de imunorregulação, fazendo com que o sistema imune 

retorne à homeostase (FREITAS et al., 2014). Por outro lado, as citocinas pró-inflamatórias, 

IL-1, IL-8 e TNF- α, são expressas normalmente no cérebro e desempenham um papel ativo 

em eventos celulares que incitam alterações estruturais a nível sináptico (TALAROWSKA; 

SZEMRAJ; GALECKI, 2016). 

As citocinas participam da patogênese de várias doenças, como, por exemplo, as 

patologias infecciosas, autoimunes, neurodegenerativas e neuropsiquiátricas. Estudos como o 

de Hannestad, Dellagioia e Bloch (2011) mostram que, na ausência de outras doenças 

médicas, os distúrbios depressivos são associados ao aumento dos níveis das citocinas 

inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF- α, enquanto que os níveis de IL-10 encontram-se reduzidos. 

Uma meta-análise publicada por Hiles et al. (2012) corroborou com estudos anteriores, 

demonstrando que as concentrações de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6 e TNF- α) e 

seus receptores solúveis são anormais no plasma de pacientes deprimidos. Ademais, ensaios 

moleculares constataram que os níveis de RNA mensageiro (RNAm) para IL-1, IL-6 e TNF-

α em leucócitos eram significativamente mais elevados em pacientes deprimidos quando 

comparados a controles saudáveis (CATTANEO et al., 2013). E ainda, a maioria dos 

fármacos antidepressivos também inibem de forma relativa as vias inflamatórias, esse 

mecanismo exerce efeitos subjacentes aos processos neurogênicos e assim, contribuem para a 

eficácia no tratamento farmacológico da depressão (DEAN; KESHAVAN, 2017).  

A IL-1β é mais conhecida por desencadear a liberação de citocinas pró-

inflamatórias pelas células do sistema imunológico, ativando a micróglia no cérebro e 

regulando a atividade dos fatores de crescimento. Entretanto, através de diferentes vias, a IL-

1β pode interromper a neurogênese do hipocampo adulto. A principal via direta é através de 

sua ligação ao seu receptor e a consequente ativação do fator nuclear-kappa B (NF-kB). 

Ademais, a IL-6 e TNF-α também podem alterar negativamente a neurogênese adulta, 

promover apoptose e excitotoxicidade, por diferentes vias (ELIWA; BELZUNG; SURGET, 

2017). 
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Diversas vias biológicas são subscritas a fim de se compreender o modo pelo qual 

as citocinas podem colaborar com a fisiopatologia da depressão. As mais conceituadas 

incluem alterações induzidas por citocinas no metabolismo das monoaminas, tais como 

dopamina, noradrenalina e serotonina, principalmente em núcleos do mesencéfalo (CATENA-

DEL’OSSO et al., 2013). Outra hipótese considerada é a de que as citocinas induzem a 

hipersecreção de cortisol, diretamente estimulando o eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal e 

indiretamente modulando a sensibilidade dos receptores de glicocorticóides. Como 

consequência, a hiperatividade crônica do eixo HHA instigaria o aumento dos níveis de 

cortisol, que por sua vez afeta os sistemas nervoso, endócrino e imunológico (ELLUL et al., 

2016; TALAROWSKA; SZEMRAJ; GALECKI, 2016). 

 

1.2.4 Estresse oxidativo na depressão 

 

O estresse oxidativo ocorre em meio à elevada produção de radicais livres, como 

o superóxido (O2ˑ
-
) e o radical hidroxila (OHˑ), que são espécies reativas de oxigênio (EROs) 

e o óxido nítrico (NO), que é uma das espécies reativas de nitrogênio (ERNs). Em condições 

fisiológicas, as EROs e ERNs são eliminadas por enzimas antioxidantes, como a superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) (GALVÃO, 2012; MELO, 

2012). 

A exposição constante a estas espécies provocam dano tecidual e/ou produção de 

compostos tóxicos danosos aos tecidos, os quais são manifestados quando há um 

desequilíbrio entre os meios pró-oxidantes e antioxidantes. Relatos na literatura apontam que 

o estresse oxidativo está associado ao aparecimento e progressão da diabetes, à aterosclerose e 

a distúrbios psiquiátricos, como a Doença de Alzheimer e depressão (RODRIGUES; 

PETERSEN; PERRY, 2014). 

De fato, a correlação entre o estado de estresse oxidativo e o desenvolvimento de 

transtornos afetivos poderia surgir da vulnerabilidade do SNC ao dano oxidativo. Uma vez 

que os EROs e ERNs podem causar mudanças estruturais das membranas moleculares e 

alterações na resposta imunológica, levando a disfunções observadas nos transtornos 

neuropsiquiátricos (LIU et al., 2015a). 

Estudos clínicos com pacientes deprimidos e experimentais, em modelos animais 

de depressão, demonstram o aumento do óxido nítrico (NO) e de marcadores relacionados à 

peroxidação lipídica, como o malondialdeído (MDA), bem como a redução de GPx (CHUNG 

et al., 2013; CHENG et al., 2018; MAES et al. 2018). Porém, uma vez que estes pacientes são 
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submetidos ao tratamento com fármacos antidepressivos, como escitalopram, venlafaxina, 

fluoxetina, fluvoxamina e imipramina há uma reversão nos déficits das taxas de glutationa e 

redução dos níveis de MDA e NO (BALMUS et al., 2016). 

Como citado anteriormente, a depressão é caracterizada pela ativação da resposta 

inflamatória, com aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, de tal modo que 

marcadores de neuroinflamação estão aumentados no sangue de pacientes deprimidos 

(BLACK et al., 2016). Estas citocinas aliadas às altas concentrações de EROs e ERNs podem 

inibir a cadeia transportadora de elétrons, com consequente redução dos níveis de trifosfato de 

adenosina (ATP), e induzir a oxidação de biomoléculas, alterando assim a homeostase de 

cálcio celular e das organelas intracelulares, eventos que estão diretamente relacionados à 

neurodegeneração e disfunção mitocondrial (MELO, 2012; SOUSA, 2014). Sendo assim, 

haveria uma espécie de ―ciclo vicioso‖ que contribuiria para o desenvolvimento da depressão, 

uma vez que o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias leva ao aumento do 

estresse oxidativo e diminuição dos mecanismos antioxidantes, que por sua vez podem gerar 

aumento da resposta inflamatória (BALMUS et al., 2016). 

Além dos efeitos deletérios nas mitocôndrias e da neurodegeneração, relatos na 

literatura mostram que ação dos radicais livres (EROs e ERNs) tem uma importante 

participação na redução da massa do hipocampo em pacientes deprimidos (PALTA et al., 

2014). Ademais, estas espécies também parecem ser responsáveis por parte dos danos 

presentes em proteínas importantes na diferenciação neuronal e modulação da plasticidade, 

como o BDNF. Tais fatores contribuiriam de forma potencial para o desenvolvimento dos 

distúrbios neuropsiquiátricos (SOUSA, 2014). 

 

1.3 Tratamento da depressão 

 

A depressão está relacionada a uma incapacitação social importante, ademais a 

grande utilização de serviços de saúde não especializados retarda o diagnóstico, curso, 

tratamento, cura e/ou reabilitação do paciente. Dessa forma, esse transtorno requer uma 

atenção maior da Saúde Pública (IBANEZ et al., 2014). A ausência de um tratamento 

adequado e de atenção à saúde nos estados depressivos tem gerado resultados desastrosos no 

seio familiar, pois prejudicam a inter-relação do grupo ao qual o deprimido encontra-se 

inserido, o que promove a desestabilização do paciente, instigando-o, em alguns casos, ao 

suicídio (CABRERA, 2016). 
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1.3.1 Tratamento não farmacológico 

  

De forma geral o transtorno depressivo é tratado com fármacos antidepressivos 

que se adequem às condições do paciente, ou seja, para que a adesão ao medicamento seja 

facilitada, este deve ser eficaz, seguro e bem tolerado pelo paciente, o que acontece em apenas 

cerca de metade dos pacientes (CORRÊA, 2017; WANG et al., 2018). Sendo assim, a 

investigação de novos agentes, farmacológicos ou não, com mecanismo de ação alternativo 

tem crescido, como, por exemplo, agentes que auxiliem no tratamento medicamentoso e 

melhorem o bem estar do paciente ou que aumentam a neuroplasticidade e a neurogênese 

cerebrais, levando à melhoria do quadro depressivo (FARAH et al., 2016). 

 Estudos clínicos evidenciam que a combinação do tratamento medicamentoso 

antidepressivo e psicoterapia aumenta a eficácia terapêutica em casos de depressão leve, 

moderada, resistente a tratamento e/ou comórbida a ansiedade (FOURNIER et al., 2010; 

WELTZ et al., 2015). Sendo assim, diversas abordagens psicológicas são empregadas como 

terapia adjuvante no tratamento da depressão, como, por exemplo, as terapias: cognitivo-

comportamental, psicodinâmicas ou analítica, interpessoal, de ativação comportamental, de 

solução de problemas, entre outras (SOUZA, 2015; IJAZ et al., 2018). Dentre essas, a mais 

amplamente utilizada no tratamento do transtorno depressivo maior ou comórbido a ansiedade 

é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), uma vez que essas desordens sugerem uma 

visão distorcida por parte dos pacientes deprimidos, a respeito de si, do mundo e do futuro, as 

intervenções desse tipo de teparia focam na modificação desses pensamentos e no 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento (CARNEIRO; DOBSON, 2016). 

No início do século XX, a maioria dos casos de depressão era tratada por meio da 

eletroconvulsoterapia (ECT), assim, essa é considerada a mais antiga terapia de 

neuroestimulação para depressão (KELLNER, 2013). Atualmente, a ECT é opção terapêutica 

para casos de depressão graves, recorrentes e que não respondem às terapias medicamentosas 

e psicológicas (MICKEY et al., 2018). Embora ainda não se tenha elucidado o mecanismo 

pela qual a ECT age, é sabido que sua eficácia advém da indução de convulsões generalizadas 

e controladas em neurônios centrais normais, além disso, estudos experimentais em animais 

demonstram aumento dos níveis de BDNF após a terapia eletroconvulsiva (PINNA et al., 

2018; RYAN; DUNNE; McLOUGHLIN, 2018). 

Dentre as outras terapias de neuroestimulação para depressão, particularmente em 

casos de refratariedade ao tratamento, as mais difundidas, após a ECT, são: Estimulação de 

Corrente Contínua Transcraniana (ETCC), Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva 
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(rTMS), Estimulação Cerebral Profunda (DBS) e Estimulação do Nervo Vago (VNS) 

(BAYES; PARKER, 2018). Enquanto que as duas primeiras técnicas têm como região alvo o 

córtex cerebral, a DBS promove a estimulação dos núcleos accumbens e talâmico inferior e a 

VNS do nervo vago periférico esquerdo. Embora o mecanismo de ação desses procedimentos 

não esteja completamente elucidado, acredita-se que atividades como a promoção da 

despolarização de neurônios, modulação de circuitos neuronais e de neurotransmissores 

estejam envolvidas (MULLER et al., 2018). 

 

1.3.2 Tratamento farmacológico 

 

O tratamento farmacológico antidepressivo teve início na década de 50, apoiado 

em várias evidências científicas. Inicialmente, a observação de que a reserpina, utilizada para 

o tratamento de hipertensão arterial, causava depressão e que o tratamento com um precursor 

de catecolaminas (L-DOPA) reverteria os sintomas depressivos serviu com base para a Teoria 

Monoaminérgica (SOUZA, 2015). A evidência da relação das monoaminas e da depressão foi 

reafirmada pela descoberta ocasional de que a iproniazida, usada para o tratamento da 

tuberculose, era capaz de elevar o humor de pacientes deprimidos e que este fármaco possuía 

a propriedade de inibir a monoamina-oxidase (MAO), enzima que degrada as monoaminas (5-

HT, NA e DA). Assim, em 1956 a primeira classe de antidepressivo foi descoberta, os 

Inibidores da Monoamina-Oxidade (iMAOs) (QUEVEDO; SILVA, 2013). 

De modo geral, os fármacos antidepressivos podem atuar por dois mecanismos: 

inibindo a enzima MAO ou atuando sobre os sistemas de recaptação das monoaminas, em 

conjunto ou isoladamente, consequentemente, elevando a concentração dessas na fenda 

sináptica (BRASIL, 2012b). É importante ressaltar ainda que os fármacos antidepressivos 

proporcionam uma remissão completa de sintomas para apenas cerca de 50% dos pacientes 

(Figura 2) (NEVES, 2015). 

 

Figura 2 – Fases do tratamento do Transtorno Depressivo. 
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Fonte: Adaptado de BOCKTING et. al (2015). 

Como já inferido anteriormente, os iMAOs exercem seus efeitos pelo bloqueio da 

enzima monoamina-oxidase, este bloqueio pode ocorrer de forma reversível, promovido por 

drogas como a moclobemida, ou irreversível, dado pelo uso de fármacos como a fenelzina e 

tranilcipromina (DeBATTISTA, 2014). Se comparados às demais classes de antidepressivos, 

os iMAOs têm seu uso limitado em virtude de alguns efeitos colaterais, como aumento de 

peso, insônia, hipotensão ortostática, disfunções sexuais e restrições alimentares 

(MONTEIRO, 2016). 

Até a década de 90, os Antidepressivos Tricíclicos (ADTs), como a amitriptilina, 

imipramina e nortriptilina, era a classe prevalecente para o tratamento da depressão, uma vez 

que, no geral, é necessária apenas uma administração diária, devido à longa meia-vida desses 

fármacos (DeBATTISTA, 2014). Essa classe de antidepressivos atua por meio da receptação 

das monoaminas pelo neurônio pré-sináptico, no entanto, também exerce antagonismo sobre 

os receptores: a) colinérgicos muscarínicos, ocasionando efeitos colaterais como boca seca, 

visão turva, constipação e retenção urinária; b) α-adrenérgicos, provocando hipotensão 

ortostática, principalmente em idosos e c) histaminérgicos tipo H1, acarretando sedação e 

ganho de peso (MONTEIRO, 2016). 

Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS) e de Serotonina e 

Noradrenalina (ISRN) também inibem os transportadores das respectivas monoaminas, 

propiciando o aumento da concentração destas na fenda sináptica, sendo os antidepressivos 

mais eficazes no tratamento da depressão ansiosa (LEUSCHNER, 2016; GALECKI; 

MOSSAKOWSKA-WÓJCIK; TALAROWSKA, 2018). Os ISRS, como a fluoxetina, 

sertralina, paroxetina, citalopram e fluvoxamina, são uma das classes de antidepressivos mais 

utilizadas graças à facilidade de uso, segurança em superdosagem e tolerabilidade relativa 
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(NEVES, 2015). Os ISRN (venlafaxina e duloxetina), bem como os ISRS, não expressam 

afinidade por outros receptores, entretanto, esses ainda provocam efeitos colaterais como: 

aumento da pressão arterial e função cardíaca, insônia, ansiedade e agitação, provocados pela 

intensificação dos efeitos da NA e/ou náuseas e desconforto gastrointestinais, perda da libido, 

cefaleias, decorrentes do aumento da atividade serotoninérgica (MANDRIOLI; PROTTI; 

MERCOLINI, 2018; WANG et al., 2018). 

Outra classe de antidepressivos disponível no mercado é a dos Antagonistas dos 

Receptores Serotoninérgicos Tipo 2 (5-HT2), que tem como principal representante a 

trazodona. Apesar dessa droga não induzir tolerância ou dependência, seu uso como agente 

antidepressivo é limitado devido ao grande potencial sedativo, sendo assim, a trazodona, em 

doses inferiores, também é usada terapeuticamente como hipnótica (SHIN; SAADABADI, 

2017). 

Além das classes de antidepressivos descritas anteriormente, tem-se ainda os 

Antidepressivos Atípicos, como, por exemplo, a bupropiona e a mirtazapina. Ambas foram 

lançadas em 1994 e possuem mecanismos de ação diversos e não completamente elucidados 

(ESHUN-WILSON et al., 2018). Enquanto que a primeira inibe, experimentalmente e de 

forma moderada, a receptação de NA e DA e ainda aumenta de forma considerável a 

disponibilidade pré-sináptica de NA; a segunda age como antagonista dos receptores: a) pré-

sináptico α2, aumentando, consequentemente, a liberação de 5-HT e NA; b) 5-HT2; c) 

serotoninérgicos tipo 3 (5-HT3) e d) histaminérgicos tipo H1 (DeBATTISTA, 2014). É 

interessante destacar ainda que a mirtazapina é um dos poucos antidepressivos que não é 

relacionada a efeitos colaterais sexuais, entretanto apresenta significativo efeito sedativo 

(BERGH; GIRALDI, 2014; WANG et al., 2018). 

Ademais, outra alternativa terapêutica antidepressiva que está sendo testada 

experimentalmente é a cetamina, usualmente empregada como anestésico (BERGFELD et al., 

2018). Estudos experimentais e randomizados empregando a cetamina como agente 

antidepressivo, principalmente por via endovenosa e em curto prazo, demonstram resultados 

promissores, dentre os quais se destacam: o rápido início de ação, principalmente em casos de 

depressão resistente a tratamento, o provável efeito antissuicida e a aceitável tolerabilidade, 

com incidência de efeitos psicotomiméticos e dissociativos (ABDALLAH et al., 2018; 

SHORT et al., 2018). Acerca dos mecanismos de ação que possam contribuir para a atividade 

antidepressiva propôs-se: a) o bloqueio continuado dos receptores de glutamato N-metil-D-

aspartato (NMDA), contendo a subunidade 2B (NMDAR2b); b) o aumento da expressão de 
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BDNF; c) aumento da expressão de receptores TrkB e d) ativação da via de sinalização das 

proteínas alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) (MOLERO et al., 2018). 

Dessa forma, mesmo diante de tantas opções terapêuticas, a maioria dos fármacos 

antidepressivos ocasiona inúmeros efeitos colaterais, os quais comprometem ainda mais a 

qualidade de vida do paciente deprimindo, além de se tratarem, geralmente, de medicamentos 

dispendiosos e ainda o fato da resposta terapêutica destes fármacos só ocorrer de 3 a 5 

semanas após o início do tratamento, esses fatores implicam, em grande parte dos casos, na 

não adesão ou redução desta por parte dos pacientes (COLLA, 2012; SMITH, 2015). Sendo 

assim, fica clara a grande necessidade do desenvolvimento de terapias antidepressivas 

alternativas mais acessíveis e/ou de substâncias que possam aumentar a eficácia clínica no 

tratamento da depressão. 

1.4 Fitoterápicos como alternativa terapêutica 

 

O primeiro relato da utilização de plantas para tratamento de variadas patologias é 

originário da Mesopotâmia e datam do ano 2600 antes de Cristo (a.C.). Assim, há muito 

tempo o ser humano busca na natureza, recursos que aperfeiçoem sua condição de vida para 

que engrandeça as chances de sobrevivência pela melhoria de sua saúde (BRANDELLI, 

2017). O conhecimento sobre plantas medicinais, muitas vezes, representa o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades, principalmente nas regiões mais pobres do mundo, tanto 

que cerca de 85% destas utilizam plantas ou preparações à base de vegetais (BADINELLI, 

2014). 

As plantas medicinais são espécies vegetais que contêm substâncias 

biologicamente ativas com propriedades terapêuticas, profiláticas ou paliativas (CARVALHO 

et al., 2012). São basicamente vegetais que oferecem ação terapêutica para uma ou mais 

patologias, através de alguma parte da planta denominada tecnicamente de droga vegetal. 

Dessa forma, a fitoterapia envolve o estudo, pesquisa e aplicação terapêutica de produtos que 

contenham plantas medicinais e apesar de sua caracterização como uma ―terapia alternativa‖, 

esta é uma modalidade de tratamento cientificamente testada e aprovada, que deu origem à 

farmacoterapia moderna (BRUNING; MOSEGUI; VIANNA, 2012). 

A fitoterapia tem se tornado cada vez mais popular em todo o mundo, graças ao 

reconhecimento da importância dos produtos naturais, principalmente aqueles derivados de 

plantas, no desenvolvimento de modernas drogas terapêuticas (ARGENTA et al., 2011). No 

Brasil, o país que concentra a maior biodiversidade do planeta, contendo, segundo o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (2013), cerca de 1,1 milhão 
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de espécies vegetais, as plantas medicinais constituem-se como ferramentas importantes para 

a pesquisa farmacológica e o desenvolvimento de fármacos (SANTOS et al., 2016). 

Assim, diante dessa vasta biodiversidade e da ampla utilização empírica de 

produtos naturais, é crescente a investigação, por universidades e centros de pesquisa, das 

propriedades químicas e farmacológicas de plantas medicinais nativas, visando à descoberta 

de novos fármacos, ou fármacos mais eficazes e/ou acessíveis, para o tratamento de 

patologias, principalmente as crônicas, como a depressão (SALES; SARTOR; GENTILLI, 

2015). 

Apesar da elevada procura de terapias alternativas para o tratamento da depressão, 

por parte dos que sofrem do transtorno, o uso clínico de medicamentos com atividade 

antidepressiva oriundos de plantas ainda é limitado (ALMEIDA et al., 2013). Assim, estudos 

complementares neste sentido são de extrema relevância, uma vez que a maioria dos 

antidepressivos convencionais produzem diversos efeitos colaterais, que, frequentemente, 

levam o paciente à não adesão e/ou abandono do tratamento (COLLA, 2012). 

 

1.4.1 Fitoterápicos e substâncias isoladas com atividade antidepressiva 

 

Datam do início do século XIX as pesquisas por moléculas com atividade 

terapêutica sobre o SNC. As moléculas psicoativas, geralmente, exercem efeitos importantes 

sobre as emoções, a consciência e a cognição e, devido a esses efeitos, vêm sendo utilizadas 

milenarmente com finalidade terapêutica (GIL, 2013). 

Estudos de autores como Yeung e colaboradores (2018) apontam a crescente 

utilização de terapias alternativas, especialmente a fitoterapia, por pacientes que sofrem de 

depressão. Os autores citam que dentre os indivíduos que sofrem de alguma doença crônica, 

àqueles que são acometidos pelos transtornos de humor, especificamente depressão e 

ansiedade, são os que mais procuram e utilizam terapias alternativas, aliadas à terapia 

convencional, a fim de tratar tais transtornos. 

Apesar da vasta utilização da fitoterapia como terapia alternativa para o 

tratamento da depressão, tem-se ainda poucas opções de plantas medicinais comercialmente 

disponíveis para o tratamento da depressão, sendo que o uso mais propagado é o da 

Hypericum perforatum (SARRIS, 2018). No entanto, há vários relatos na literatura da 

atividade antidepressiva de plantas, tais como: Aniba riparia (MELO et al., 2013), Curcuma 

longa (PIRES et al., 2013), Panax ginseng (JEONG et al., 2015), Lavandula spp. 
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(NIKFARJAM et al., 2015), Crocus sativus (MAZIDI et al., 2016), Nepeta mentoides 

(KOLOURI et al., 2016) e Rhodiola rosea (MAO et al. 2016). 

Como supracitado, a espécie com ação antidepressiva mais estudada é a 

Hypericum perforatum, a qual já foi submetida a mais de 30 ensaios controlados para 

avaliação da atividade antidepressiva. Linde et al. (1996) testemunharam que os extratos de 

Hypericum são mais eficientes do que o placebo para o tratamento de depressão leve e 

moderada. As principais substâncias ativas desta espécie parecem ser a hipericina e a 

hiperforina. Esta última é capaz de inibir a recaptação de serotonina, noradrenalina e 

dopamina, aumentando as suas concentrações na fenda sináptica e assim, sendo empregada no 

tratamento da depressão (SCHMIDT; BUTTERWECK, 2015). 

Segundo Gomes et al. (2009), os estudos baseados em plantas psicoativas 

representam uma pequena porcentagem das investigações. O autor afirma que as pesquisas, 

atualmente, estão mais voltadas para as investigações de substâncias ativas isoladas, como 

alcalóides, flavonóides, compostos fenólicos e terpenóides, entre outras classes de substâncias 

(PERVIZ; KHAN; PERVAIZ, 2016). Logo, é possível apontar relatos na literatura de 

atividade antidepressiva de alguns compostos ativos isolados de plantas, como: hipericina e 

hiperforina, isoladas da Hypericum perforatum (CHATTERJEE et al., 1998); carvacrol, 

isolado da Origanum vulgare (MELO et al., 2011); riparina III, isolada da Aniba riparia 

(MELO et al., 2013); berberina, isolada da Beberis vulgaris (LEE et al., 2012); curcumina, 

isolada da Curcuma longa (LOPRESTI et al., 2014); bacopasida I, isolada da Bacopa 

monnieri (ZU et al., 2017); crassifosídeo H, isolado da Curculigo glabrescens (ZHANG et 

al., 2017), entre outros. 

 

1.5 Aspectos físico-químicos e farmacológicos do beta-cariofileno 

 

O beta-cariofileno (BCP), ou trans-cariofileno (Figura 3), é um sesquiterpeno 

bicíclico presente em diferentes concentrações nos óleos essenciais de espécies vegetais como 

o manjericão (Ocimum spp), canela (Cinnamomum zeylanicum), lavanda (Lavandula 

angustifolia), maconha (Cannabis sativa), orégano (Origanum vulgare), pimenta-do-reino 

(Piper guineense) e alecrim (Rosmarinus officinalis). Esse composto apresenta um odor 

―amadeirado‖ e picante. Devido a estas propriedades tem sido empregado no preparo de 

produtos de panificação, condimentos, doces e bebidas alcóolicas e não-alcóolicas (FIDYT et 

al., 2016; VARGA et al., 2017). 
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Figura 3 – Estrutura química e molecular do beta-cariofileno. 

 

Fonte: ZEBELO et al. (2012). 

 

Esse sesquiterpeno é uma das substâncias naturais aprovadas como aromatizante 

pelo Food and Drug Administration (FDA) e pela Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA) (YAMAGUCHI; LEVI, 2017). Dentre suas características físico-químicas, 

a baixa solubilidade em água é a mais citada, o que sugere sua elevada afinidade pela 

membrana celular e capacidade de transposição da barreira hematoencefálica (FIDYT et al., 

2016). Como resultado do seu amplo emprego, a toxicidade do beta-cariofileno vem sendo 

estudada in vivo e in vitro. Com base em muitos estudos, esta substância, atualmente, é 

considerado não mutagênica, não genotóxica e a dose letal oral aguda (DL50) em ratos é 

relatada como maior que 5000 mg/kg de peso corporal (SCHMITT; LEVY; CARROLL, 

2016). 

Nos últimos anos, diversos estudos utilizando o BCP foram desenvolvidos e 

devido às suas inúmeras atividades biológicas, este vem sendo considerado um potencial 

agente terapêutico em múltiplos distúrbios (SHAN; CHEN; LU, 2016). Dentre as atividades 

farmacológicas descritas na literatura destacam-se a atividade antiproliferativa (LOIZZO et 

al., 2008), anestésica (GHELARDINI et al., 1999), antiviral (DUKINC; BENZIC; VUKO, 

2011), antifúngica (HO et al., 2011), antibacteriana (SHAFAGHAT, 2011), anti-inflamatória 

(KOBAYASHI et al., 2011), antioxidante (CALLEJA et al., 2013) e os efeitos 

neuroprotetores em modelos de isquemia cerebral (CHOI et al., 2013), convulsão (LIU et 

al., 2015b), hipóxia em células da glia (GUO et al., 2014), doença de Alzheimer (CHENG 

et al., 2014) e depressão (OLIVEIRA, 2016). 

Estudos como o de Cheng et al. (2014) e Ojha et al. (2016) demonstraram os 

efeitos neuroprotetor, antioxidante e anti-inflamatório do BCP em modelos de Parkinson e 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11010-016-2733-y#CR18
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Alzheimer, respectivamente. Essas atividades foram evidenciadas por meio da atenuação do 

estresse oxidativo, inibição da peroxidação lipídica e redução dos níveis de citocinas pró-

inflamatórias e mediadores inflamatórios. Estes achados são associados ao fato de que o BCP 

é um agonista seletivo dos receptores canabinóides tipo 2 (CB2). É válido ressaltar ainda que 

o BCP não possui afinidade com os receptores canabinóides tipo 1 (CB1), o que implica na 

ausência de efeitos psicoativos secundários (GERTSCH et al., 2008). 

É importante ressaltar ainda, que pesquisas empregando substâncias capazes de 

promover a ativação de receptores CB2 são cada vez mais difundidas, uma vez que relatos na 

literatura têm demonstrado ações relevantes após a ativação desses receptores em uma série 

de modelos pré-clínicos, como por exemplo, modelos de doenças neuroinflamatórias ou 

neurodegenerativas, como esclerose lateral amiotrófica (SHOEMAKER et al., 2007), 

esclerose múltipla (DITTEL, 2008), Doença de Huntington (SAGREDO et al., 2012). 

De forma complementar, outra análise feita por Bahi e colaboradores (2014) 

empregando o BCP na dose de 50 mg/kg, por via intraperitoneal, demonstrou que esta 

substância produz alterações comportamentais relevantes à depressão e ansiedade, em 

modelos preditivos. Os autores verificaram que a administração desse composto é capaz de 

reduzir significativamente o tempo de imobilidade de camundongos nos testes de natação 

forçada e suspensão pela cauda. Além disso, os pesquisadores constataram que o pré-

tratamento com a substância possibilitou o aumento no número de entradas e o tempo de 

permanência nos braços abertos no teste do labirinto em cruz elevado.  

 

1.6 Modelos animais de depressão e ansiedade 

 

Os modelos animais são vastamente utilizados para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos na etiologia e tratamento de diversas doenças, incluindo a depressão e 

ansiedade. Tais modelos são sensíveis aos fármacos empregados clinicamente ou mimetizam 

um ou alguns dos sintomas associados à patologia (MACHADO, 2012). Dessa forma, há 

possibilidade de se estabelecer uma comparação entre as observações comportamentais, com 

os sinais clínicos ou neurofisiológicos encontrados em humanos, objetivando a contribuição 

na elucidação das bases etiológicas das doenças mentais (NUNES; HALLAK, 2014). 

Sendo assim, os modelos animais experimentais de depressão e ansiedade 

simbolizam uma ferramenta valiosa para o estudo dos aspectos neurobiológicos da depressão, 

de novas alternativas terapêuticas para o tratamento dos transtornos depressivos e ainda, para 

a elucidação dos mecanismos de ação pelos quais estes exercem seus efeitos (CRUZ; 
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LANDEIRA-FERNANDEZ, 2012). Embora exista uma diferença marcante entre a anatomia 

encefálica de roedores e humanos, os diversos circuitos que regem as respostas 

comportamentais e fisiológicas, estão conservados entre estas espécies (DONATO, 2013). 

Os modelos animais com validade preditiva são assim designados, pois se 

baseiam, exclusivamente, no efeito comportamental dos fármacos utilizados clinicamente, 

contudo não mimetizam sintomas ou bases neurobiológicas da doença (CRYAN; HOLMES, 

2005). Os modelos preditivos de atividade antidepressiva são bastante utilizados para seleção 

de novos compostos antidepressivos e possibilitam uma melhor compreensão dos eventos ou 

vias responsáveis pelo mecanismo de ação dos mesmos. Entre eles, é possível destacar o teste 

do nado forçado (TNF) e o teste da suspensão da cauda (TSC) (QUEVEDO; SILVA, 2013). 

Estes testes comportamentais são caraterizados pela exposição do animal a 

situações de estresse inescapável, acarretando um estado de ―desespero comportamental‖, 

notado pela tentativa inicial de escape ou luta para sair desta situação (MACHADO, 2012). 

Porém, após alguns minutos o animal adquire um comportamento de ―desistência ou fracasso‖ 

na tentativa de escapar do estímulo estressante, permanecendo quase imóvel. Desse modo, o 

comportamento de imobilidade exibido em roedores quando submetidos a uma situação de 

estresse inescapável, reflete um estado de desespero comportamental, que é comparado e 

relacionado ao estado depressivo em humanos (BORGES FILHO, 2014). 

O TNF foi desenvolvido por Porsolt e colaboradores (1977), na American 

National Standard, com ratos e, posteriormente, com camundongos. Este teste tem sido uma 

das ferramentas mais utilizadas para avaliar a atividade antidepressiva de fármacos, devido 

sua fácil reprodutibilidade e confiabilidade (DUMAN; MONTEGGIA, 2006). Este modelo 

consiste na exposição dos roedores a uma situação aversiva, nadar em um tanque cilíndrico 

com água, onde eles não podem tocar o fundo do cilindro ou fugir (NUNES; HALLAK, 

2014). Além dos testes com validade preditiva, alguns modelos animais de depressão com 

validade fenomenológica ou de construção e face também são utilizados. Entre estes, é 

possível destacar os modelos baseados na indução de estresse e os modelos farmacológicos 

para depressão, como, por exemplo, o modelo de indução de depressão pela administração 

exógena de corticosterona (PAZINI, 2013). 

Os modelos animais de ansiedade são geralmente baseados no paradigma 

comportamental dos roedores apresentarem aversão natural a ambientes grandes, abertos, 

iluminados e desconhecidos (BOURIN, 2015). Dessa forma, testes comportamentais de 

ansiedade, como o campo aberto e labirinto em cruz elevado, avaliam parâmetros relativos à 
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atividade corporal, locomoção dos animais e no paradigma entre a aversão e exploração 

(SEIBENHENER; WOOTEN, 2015). 

O modelo do campo aberto é um dos testes mais difundidos para avaliar o 

comportamento semelhante à ansiedade em roedores (BOURIN, 2015). No teste os animais 

são submetidos a uma arena, a qual pode ser explorada livremente, entretanto, no geral, 

observa-se nestes uma tendência natural de evitação pela região central da arena e preferência 

pela periferia (SACHS et al., 2013). Já o teste do labirinto em cruz elevado baseia-se no 

padrão habitual dos roedores em explorar novos ambientes e em evitar lugares desprotegidos 

e elevados, de modo que o confinamento dos animais nos braços abertos induz sinais 

fisiológicos de estresse, como aumento da defecação (CAMPOS et al., 2013; COSTA et al., 

2014). É importante ressaltar que a administração de drogas ansiolíticas tende a modular a 

aversão natural dos animais nesses testes quando comparados a grupos controles (KUNIISHI 

et al., 2017). 

2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista a elevada incidência de depressão, a necessidade de melhor 

compreensão da fisiopatologia da doença e dos mecanismos moleculares envolvidos, os 

inúmeros efeitos colaterais produzidos pela terapia antidepressiva convencional e a carência 

de alternativas terapêuticas que ampliem a eficácia clínica no tratamento do transtorno 

depressivo faz-se necessária a busca por novas substâncias antidepressivas.  

Aliado a essas necessidades, tem-se o fato da crescente utilização de plantas 

medicinais e seus fitoconstituintes em pesquisas, vistos como fontes promissoras para o 

desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento da depressão, como, por exemplo, o 

carvacrol (MELO et al., 2011), berberina (LEE et al., 2012) e riparina III (MELO et al., 

2013).  De forma semelhante, o beta-cariofileno é um composto que apresenta efeitos 

neuroprotetores e/ou anti-inflamatórios em modelos de isquemia cerebral (CHOI et al., 

2013), epilepsia (LIU et al., 2015b), hipóxia em células da glia (GUO et al., 2014) e doença 

de Alzheimer (CHENG et al., 2014). Desse modo, estas atividades incitaram a apreciação do 

potencial antidepressivo do beta-cariofileno. 

Portanto, todos estes fatores conduziram esta pesquisa a analisar se o beta-

cariofileno de fato apresenta efeito tipo antidepressivo, em tratamento por via oral. Assim, se 

tal episódio for confirmado, esta pesquisa representará uma valiosa contribuição para a 

comunidade científica, uma vez que fornecerá referências científicas adicionais acerca das 

possíveis atividades terapêuticas da substância em questão e também para a população, já que 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11010-016-2733-y#CR18
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haverá comprovação do efeito antidepressivo do beta-cariofileno em estudo pré-clínico, fato 

que pode vir a estimular a realização de ensaios clínicos com emprego dessa substância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar os efeitos do beta-cariofileno sobre o Sistema Nervoso Central, 

empregando modelos experimentais de depressão e ansiedade, em camundongos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar a curva de dose-resposta do BCP no teste do nado forçado em 

camundongos; 

 

 Observar as alterações comportamentais em modelos de depressão – testes do 

nado forçado e suspensão de cauda e ansiedade – testes do campo aberto e labirinto em cruz 

elevado, em protocolo de administração repetida do BCP por 8 dias; 

 

 Analisar os efeitos da administração repetida do BCP sobre a peroxidação 

lipídica, formação de nitrito/nitrato e os níveis de glutationa reduzida, no hipocampo (HC), 

córtex pré-frontal (CPF) e corpo estriado (CE) dos animais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados 108 camundongos Swiss, machos, pesando entre 25-30 g 

provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC. Os 

animais foram mantidos em gaiolas, com no máximo 20 animais, à temperatura e umidade 

constantes, cerca de 22 ºC, mantidos por ar-condicionado, com luz variando em ciclo de 12h 

de claro e 12h de escuro, com mínimo de ruídos e condições higiênico-sanitárias apropriadas. 

Os animais receberam ração padrão para roedores e água ad libitum. 

 

4.1.1 Aspectos éticos 

 

Todos os experimentos ocorreram conforme as normas e procedimentos 

estabelecidos na Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, também denominada de Lei Arouca 

2008 (BRASIL, 2008), que estabelece os procedimentos para o uso científico de animais e 

também em concordância com o Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009 (BRASIL, 2009), o 

qual dispõe sobre as normas acerca do controle de experimentação envolvendo animais e dá 

outras providências. Assim, todos os esforços foram feitos para minimizar o número e o 

sofrimento dos animais. 
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O protocolo experimental desse trabalho de pesquisa foi aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA), da Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral, 

sob o número de protocolo 10/16 (Anexo A). 

 

4.2 Drogas e Reagentes  

 

  Beta-cariofileno – BCP (25; 50; 75; 100 e 200 mg/kg, Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, EUA); 

  Fluvoxamina – FLUV (50 mg/kg, Abbott, Brasil) 

  Tween 80 (Polissorbato 80, Vetec Química Fina, Brasil). 

 

 

 

 

4.3 Curva de dose para o beta-cariofileno no Teste do Nado Forçado 

 

Inicialmente, 41 animais receberam o tratamento agudo com BCP, por via oral, 

nas doses de 25; 50; 75; 100 e 200 mg/kg ou veículo (água destilada + Tween 80 0,5%, 10 

mL/kg, por via oral), conforme apresentado na Tabela 1. Após 60 minutos do tratamento, os 

animais foram submetidos ao Teste do Nado Forçado, por 5 minutos, conforme descrito no 

item 4.5.1, no qual foi analisado o tempo de imobilidade dos animais a fim de se escolher as 

duas melhores doses para os testes subsequentes. 

 

Tabela 1 – Número de animais por grupo para a curva de dose do beta-cariofileno. 

Grupos Experimentais Concentração Nº de Animais 

Veículo (Tween 80 + Água 

Destilada) 
0,5%, v. o. 9 

Solução de BCP 1 25 mg/kg, v.o. 4 

Solução de BCP 2 50 mg/kg, v.o. 10 

Solução de BCP 3 75 mg/kg, v.o. 6 

Solução de BCP 4 100 mg/kg, v.o. 6 

Solução de BCP 5 200 mg/kg, v.o. 6 

TOTAL DE ANIMAIS  41 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. 
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4.4 Preparo das Drogas 

 

Inicialmente, as doses de beta-cariofileno foram determinadas pela curva de dose, 

assim, a administração do BCP nas doses de 75 mg/kg, 100 mg/kg e 200 mg/kg renderam os 

melhores resultados no ensaio de curva de dose, portanto, a dose de 75 mg/kg foi inicialmente 

escolhida. Após a análise dos resultados, constatou-se que a administração de BCP 100 mg/kg 

e 200 mg/kg também haviam produzidos bons resultados, dessa forma, inferiu-se que a 

utilização de qualquer concentração entre essas duas poderiam gerar os mesmos resultados, 

assim, a dose de 150 mg/kg foi posteriormente escolhida. O BCP foi dissolvido com Tween 

80 a 0,5% e diluído em água destilada, obtendo-se a concentração final de 7,5 e 15 mg/mL, 

para ser administrado nas doses de 75 e 150 mg/kg, respectivamente. 

A partir de dados na literatura pertinente, a fluvoxamina, um ISRS, foi escolhida 

como droga antidepressiva padrão (TERADA et al., 2014). Assim, esta foi dissolvida com 

Tween 80 a 0,2% e diluída em água destilada, obtendo-se a concentração final de 5 mg/mL, 

para ser administrada na dose de 50 mg/kg. Já os grupos controles foram tratados apenas com 

Tween 80 a 0,5% diluído em água destilada. Para todos os tratamentos, o volume total de 

solução administrada foi de 0,1 mL/10 g de peso do animal. 

 

4.5 Delineamento Experimental 

 

Os animais foram aleatoriamente divididos em grupos experimentais, pesados e 

identificados para cada grupo, cada um desses contendo seis animais (n=6). Os grupos 

experimentais foram tratado durante 8 dias com as seguintes substâncias: BCP 75 mg/kg 

(BCP-75), BCP 150 mg/kg (BCP-150), fluvoxamina 50 mg/kg (FLUV-50) ou veículo 

(CONTROLE). Ao longo do período de tratamento, foram retiradas água e comida dos 

animais, duas horas antes da administração das drogas, e esses foram pesados diariamente a 

fim de se determinar o volume de droga a ser administrada. 

A partir do 6º dia, 60 minutos após a administração das substâncias, foram 

realizados os ensaios comportamentais, sendo que neste dia foi realizado o teste do nado 

forçado (TNF); no 7º dia, foram realizados os testes do campo aberto (TCA) e labirinto em 

cruz elevado (TLCE) e no 8º dia, o teste da suspensão da cauda (TSC) (Quadro 1). 

Os animais foram ambientados no local da experimentação 24 horas antes do 

início dos experimentos. Os ensaios comportamentais foram realizados entre 09:00h e 15:00h, 
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período de maior atividade dos roedores e esses foram observados em um ambiente fechado, 

sob temperatura constante (24 ± 1 ºC) e com o mínimo de ruídos externos. Para os testes do 

campo aberto e labirinto em cruz elevado utilizou-se iluminação de baixa densidade – luz 

vermelha de 15 W, bem como após a observação experimental de cada animal, os aparatos 

usados nesses testes foram limpos com álcool 70% para eliminação de resíduos e odor 

deixados pelo animal. 

No 8º dia, ao final do último teste comportamental, os animais foram eutanasiados 

e as áreas cerebrais do hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado foram removidas para 

realização de ensaios neuroquímicos. 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Esquema da administração das drogas e da realização dos testes comportamentais. 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa. Legenda: TNF – teste do nado forçado; TCA – teste do campo aberto; 

TLCE – teste do labirinto em cruz elevado; TSC – teste da suspensão da cauda. 

 

4.6 Testes comportamentais 

 

4.6.1 Teste do nado forçado 

 

Para este experimento, descrito por Porsolt e colaboradores (1977) foram 

empregados tanques com 15 cm de diâmetro e 40 cm de altura, que continham água fresca a 
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24 ± 1 ºC até 30 cm (Quadro 2). Passados 60 minutos do tratamento dos animais, por 

gavagem, estes foram colocados, um por vez, no tanque e o tempo de imobilidade, em 

segundos, foi observado e registrado durante cinco minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2: Esquema do teste do nado forçado. 

 

Fonte: Adaptado de MELO, 2012. 

 

4.6.2 Teste do campo aberto 

 

Este experimento foi realizado a fim de testar a atividade exploratória do animal. 

Segundo a descrição de Archer (1973), para este experimento foram utilizados aparatos feitos 

de acrílico, contendo paredes transparentes e piso preto, com área de 30 x 30 x 15 cm e 

dividido em nove quadrantes iguais, Quadro 3. Passados 60 minutos do tratamento, por 

gavagem, os animais foram colocados no centro do campo aberto, um de cada vez, e o 

número de cruzamento com as quatro patas (ALE – atividade locomotora espontânea), 
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rearing (atividade exploratória vertical) e também grooming (movimentos de autolimpeza) 

foram registrados durante o tempo de cinco minutos. 

 

Quadro 3: Esquema do teste do campo aberto. 

 

Fonte: Adaptado de MELO, 2012. Legenda: ALE – atividade locomotora espontânea. 

4.6.3 Teste do labirinto em cruz elevado 

 

O modelo do labirinto em cruz elevado consiste de dois braços abertos opostos 

(30 x 5 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). Tanto a 

plataforma quanto as paredes laterais dos braços fechados são confeccionadas em acrílico 

transparente e a base em acrílico preto (Quadro 4). Neste experimento, cada animal, após 60 

minutos do tratamento, por gavagem, foi colocado na plataforma central com a cabeça 

direcionada para um dos braços fechados, como descrito por Lister (1987). Durante 5 

minutos, foram observados os seguintes parâmetros: número de entradas nos braços abertos 

(NEBA) e fechados (NEBF) e o tempo de permanência do animal nos braços abertos (TPBA) 

e fechados (TPBF). Em seguida foram calculadas a percentagem de entradas nos braços 

abertos (PEBA) e a percentagem de tempo nos braços abertos (PTBA). Assim, os parâmetros 

avaliados para esse teste foram: NEBA, TPBA, PEBA e PTBA. 

 

Quadro 4: Esquema do teste do labirinto em cruz elevado. 
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Fonte: Adaptado de CITO, 2009. Legenda: NEBA – número de entrada nos braços abertos; TPBA – tempo de 

permanência nos braços abertos; PEBA – percentagem de entrada nos braços abertos; PTBA – percentagem de 

tempo nos braços abertos. 

 

4.6.4 Teste da suspensão da cauda 

 

Após 60 minutos do tratamento dos roedores, por gavagem, estes foram 

suspensos, um por vez, a cerca de um centímetro (1 cm) da ponta da cauda, presos por uma 

fita adesiva, numa plataforma cerca de 58 cm acima da bancada, durante seis minutos, Quadro 

5. Neste experimento, descrito por Steru e colaboradores (1985), o parâmetro observado foi o 

tempo de imobilidade, em segundos. 

 

Quadro 5: Esquema do teste da suspensão da cauda. 

 

Fonte: Adaptado de MELO, 2012. 

 

4.7 Dissecação das áreas cerebrais 
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Após o último teste comportamental, os animais foram sacrificados pelo método 

de deslocamento cervical, em virtude do fato de que a aplicação de métodos anestésicos 

prejudicaria o resultado final dos testes bioquímicos. As áreas cerebrais removidas foram o 

hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado. Terminada a dissecação, cada área será 

colocada em papel alumínio, sobre gelo, pesada e armazenada a -80 ºC para uso posterior. 

 

4.8 Ensaios neuroquímicos 

 

4.8.1 Determinação da peroxidação lipídica por medição do conteúdo de substâncias 

reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O grau de lipoperoxidação no HC, CPF e CE foi medido através da determinação 

das concentrações de TBARS, conforme o método de Draper e Hadley (1990). Foram 

preparados homogenatos das áreas cerebrais supracitadas a 10% em solução de cloreto de 

potássio (KCl). Um volume de 0,25 mL do homogeneizado foi colocado em banho maria por 

1 hora, a 37 ºC. Em seguida foi precipitado com 0,4 mL de ácido perclórico a 37% e 

posteriormente foi centrifugado na velocidade de 5000 rotações por minuto (RPM), durante 

15 minutos, sob temperatura de 4 ºC. Após centrifugação, o sobrenadante foi transferido e a 

ele foi adicionado 0,2 mL de ácido tiobarbitúrico 1,2%. Após a agitação, essa mistura foi 

mantida em banho de água fervente (95-100 ºC) por 30 min. O conteúdo de TBARS foi 

determinado em ELISA a 535 nanômetros (nm). Os resultados foram expressos em 

microgramas (mcg) de malondialdeído (MDA) por grama (g) de tecido. 

 

4.8.2 Determinação da concentração de nitrito/nitrato 

 

Para a determinação da produção de nitrito, primeiramente foi preparada uma 

curva padrão. Para isso, foram pesados 6,9 mg de NaNO2 e dissolvidos em 10 mL de água 

bidestilada (estoque-10mM)  e feitas as diluições em série (10 e 20 x), ficando 1 mM, 100 

M, 10 M, 5 M, 2,5 M, 1,25 M, 0,625 M, 0,312 M. Foi realizada uma equação da 

reta para o cálculo das concentrações do teste (GREEN et al.,1981). Para a determinação da 

concentração de nitrito em cada tecido, foram preparados homogenatos das áreas cerebrais a 

10% (p/v) em solução de cloreto de potássio (KCl) 1,15%. Após a centrifugação na 

velocidade 11000 g, durante 15 minutos, na temperatura de 4 ºC, os sobrenadantes foram 
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coletados e a produção de óxido nítrico (NO) foi determinada através da reação de Griess. 

Uma alíquota de 100 μL do sobrenadante foi incubada com 100 μL do reagente de Griess, 

composto por: sulfanilamida 1% em H3PO4; naftiletilenodiamino-bicloridrato 0,1% em água; 

H3PO4 1% e água, na proporção de (1:1:1:1), sob a temperatura ambiente por 10 minutos. A 

absorbância foi medida em ELISA a 570 nm. A concentração de nitrito foi expressa em 

micromolar (μM) de nitrito/nitrato por g de tecido. 

 

4.8.3 Determinação da concentração de glutationa reduzida (GSH) 

 

A determinação da concentração de GSH baseia-se na reação do reagente de 

Ellman (5,5’-ditiobis-ácido 2-nitrobenzóico) – DTNB, com o tiol livre originando um 

dissulfeto misto mais ácido 2-nitro-5-tiobenzóico. Inicialmente, prepararam-se homogenatos a 

10% em EDTA 0,02 M, em seguida, foram retirados 400 μL e adicionados 320 μL de água 

destilada e mais 80 μL de ácido tricloroacético a 50%. O material foi agitado e centrifugado a 

5000 RPM, por 15 minutos, sob temperatura de 4 ºC. Posteriormente, foram recolhidos 400 

μL do sobrenadante e acrescidos 800 μL de tampão Tris-HCl 0,4 M (pH 8,9) e 20 μL de 

DTNB (0,01 M), após um minuto da reação a leitura foi feita em ELISA a 412 nm. A 

concetração de glutationa reduzida foi expressa em mcg de GSH por g de tecido, tendo por 

base uma curva padrão. A curva padrão foi construída a partir da solução padrão de GSH (1 

mg/mL), a qual foi preparada em triplicata de soluções a 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 μg/mL. Para 

o branco foi utilizada água destilada (4 mL) e a cada poço das soluções de GSH foi 

acrescentado 250 μL de tampão Tris-HCl 0,4 M (pH 8,9).  

 

4.9 Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software GraphPad Prism 

versão 5.02 para Windows, GraphPad Software, San Diego, California EUA (Copyright © 

1992-2009 GraphPad Software, Inc). Os resultados obedeceram a uma distribuição 

paramétrica e foram analisados por Análise de Variância (ANOVA), seguida pelo teste de 

Student Newman Keuls (post hoc). Os valores estão apresentados pela Média ± Erro Padrão 

da Média (EPM), com o número de animais entre parênteses. O critério de significância a ser 

utilizado será p < 0,05. Os asteriscos (*p<0,5; **p<0,01; ***p<0,001) caracterizam o grau de 

significância, assim como a letra a. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Avaliação Comportamental 

 

5.1.1 Curva de dose 

 

A curva de dose foi realizada no teste do nado forçado, utilizado para avaliar quais 

doses de beta-cariofileno produziriam melhor resposta, a fim de fundamentar a escolha das 

duas melhores doses. O parâmetro avaliado foi o tempo de imobilidade do animal durante 5 

minutos. Ao se verificar a tabela 2 e figura 4, é possível observar que os tratamentos com 

beta-cariofileno nas doses de 75, 100 e 200 mg/kg diminuíram o tempo de imobilidade (BCP-

75: 96,67 ± 15,44 (6) p<0,05; BCP-100: 53,33 ± 12,77 (6) p<0,001 e BCP-200:  29 ± 4,76 (6) 

p<0,001) quando comparados ao grupo controle (138,3 ± 10,97 (7)). Já o tratamento com a 

dose de 25 mg/kg não modificou o tempo de imobilidade (BCP-25: 135,3 ± 17,45 (4) p>0,05) 

e o tratamento com a dose de 50 mg/kg aumentou o tempo de imobilidade (BCP-50: 148,9 ± 

6,14 (10) p>0,05) ao se comparar com o controle. 
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Entre as doses analisadas, foi verificada uma diferença tipo dose-dependente no 

tempo de imobilidade quando comparadas a dose de 75 e 100 (p<0,05) e 75 e 200 (p<0,001). 

A partir dessa observação, inferiu-se que qualquer dose entre 100 e 200 mg/kg poderia reduzir 

o tempo de imobilidade no teste do nado forçado. Assim, as doses de BCP escolhidas para 

serem empregadas nos testes posteriores foram a de 75 mg/kg, por ser a menor dose que 

apresentou o melhor efeito no teste, e a de 150 mg/kg, por estar compreendida entre as doses 

de 100 e 200 mg/kg e para padronizar as concentrações escolhidas, uma vez que esta é o 

dobro da primeira dose escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Valores dos tempos de imobilidade da curva de dose do beta-cariofileno no teste 

do nado forçado em camundongos.  

Dose (mg/kg) Tempo de Imobilidade (s) 

Controle 138,3 ± 10,97 (7) 

BCP-25 135,3 ± 17,45 (4) 

BCP-50 148,9 ± 6,14 (10) 

BCP-75 96,67 ± 15,44 (6)*  

BCP-100 53,33 ± 12,77 (6)***
a 
 

BCP-200 29 ± 4,76 (6)***
aaa

 

 

Fonte: Autora. Legenda: Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM) com 

número de animais entre parênteses. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student 
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Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle; ***p<0,001 vs controle; 

a
p<0,05 vs BCP-75; 

aaa
p<0,001 vs BCP-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Efeito do beta-cariofileno, via oral, sobre o tempo de imobilidade no teste do nado 

forçado em camundongos. 
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo + 0,5% tween 80) e BCP (25, 50, 75, 100 e 200 mg/kg) foram 

administrados 60 minutos antes dos experimento. Os valores representam a média ± EPM do tempo de 

imobilidade durante 5 minutos. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman 

Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle; ***p<0,001 vs controle; 
a
p<0,05 vs 

BCP-75; 
aaa

p<0,001 vs BCP-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Teste do nado forçado 
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O parâmetro analisado nesse teste foi o tempo de imobilidade. Os animais tratados 

com beta-cariofileno nas doses de 75 e 150 mg/kg apresentaram redução do tempo de 

imobilidade (BCP-75: 69,95 ± 8,55 (19) p<0,001; BCP-150: 77,83 ± 11,02 (12) p<0,01), bem 

como o grupo tratado com fluvoxamina 50 mg/kg (83,29 ± 9,78 (17) p<0,01), quando 

comparados ao grupo controle (123,3 ± 9,09 (19)) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina sobre o tempo de imobilidade no teste do 

nado forçado em camundongos. 
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias, sendo que no sexto dia as administrações 

ocorreram 60 minutos antes do teste do nado forçado. Os valores representam a média ± EPM do tempo de 

imobilidade (s) durante 5 minutos. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman 

Keuls como teste post hoc. Valores significativos: **p<0,01 vs controle; ***p<0,001 vs controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Teste do campo aberto 
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Os parâmetros avaliados nesse ensaio foram: número de cruzamentos (atividade 

locomotora espontânea – ALE), atividade exploratória vertical (rearing) e movimentos de 

autolimpeza (grooming). Em relação ao número de cruzamentos, esse não foi alterado pelo 

tratamento com nenhuma das doses de BCP (BCP-75: 57,37 ± 2,17 (19); BCP-150: 60,60 ± 

8,26 (10)) e fluvoxamina (FLUV-50: 63,13 ± 4,24 (15)), quando comparados ao controle 

(69,53 ± 2,89 (19)) (Figura 6A). De forma semelhante, a quantidade de rearing também 

permaneceu inalterada após os tratamentos dos grupos BCP-75 (9,07 ± 1,08 (13)), BCP-150 

(8,33 ± 1,17 (6)) e FLUV-50 (7,64 ± 0,98 (14)), em comparação ao controle (6,53 ± 0,86 

(15)) (Figura 6B). E ainda, não houve modificação no número de grooming quando se 

compara o grupo controle (2,52 ± 0,34 (19)), aos grupos BCP-75 (2,57 ± 0,37 (14)), BCP-150 

(2,1 ± 0,31 (10)) e FLUV-50 (1,93 ± 0,28 (16)) (Figura 6C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina no teste do campo aberto em 

camundongos. (A) Número de cruzamentos, (B) Rearing e (C) Grooming. 
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias, sendo que no sétimo dia as administrações 

ocorreram 60 minutos antes dos teste do campo aberto e labirinto em cruz elevado. Os valores representam a 

média ± EPM do Número de (A) Cruzamentos, (B) Rearing e (C) Grooming, durante 5 minutos. Para a análise 

estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls como teste post hoc. 
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5.1.4 Teste do labirinto em cruz elevado 

 

O número de entradas nos braços abertos (NEBA), tempo de permanência nos 

braços abertos (TPBA), percentagem de entradas nos braços abertos (PEBA) e percentagem 

de tempo nos braços abertos (PTBA) foram os padrões avaliados nesse modelo experimental. 

Em relação ao NEBA, os tratamentos com beta-cariofileno na dose de 150 mg/kg 

(BCP-150: 2,5 ± 0,54 (10)) e fluvoxamina 50 mg/kg (FLUV-50: 2,75 ± 0,62 (12)) não foram 

capazes de alterar esse parâmetro, quando comparados ao grupo controle (1,66 ± 0,25 (12)). 

Apenas o tratamento com a dose de 75 mg/kg de beta-cariofileno (BCP-75: 5 ± 0,95 (10)) foi 

capaz de aumentar o NEBA em comparação ao grupo controle (Figura 7A). 

Quanto ao TPBA, o tratamento dos grupos FLUV-50 (25,44 ± 3,39 (9) p<0,01) e 

BCP-75 (36,33 ± 4,52 (6) p<0,001) aumentou significativamente esse indicador, em 

comparação ao grupo controle (10,91 ± 2,02 (11)). Enquanto que o tratamento do grupo BCP-

150 (20,50 ± 5,03 (6)) não alterou o TPBA quando comparado ao controle (Figura 7B). 

Ao se considerar o PEBA, a administração repetida de beta-cariofileno na dose de 

75 mg/kg (BCP-75: 26,46 ± 3,13 (12) p<0,01) e fluvoxamina 50 mg/kg (FLUV-50: 23,28 ± 

3,98 (8) p<0,05) promoveu aumento significativo desse parâmetro quando comparado ao 

grupo controle (12,19 ± 1,53 (12)). Em contraste, a administração repetida de beta-cariofileno 

na dose de 150 mg/kg (19,73 ± 2,75 (8)) não promoveu alteração nesse parâmetro em relação 

ao grupo controle (Figura 7C). 

Já em relação ao PTBA, o tratamento dos grupos FLUV-50 (21,18 ± 3,6 (8) 

p<0,01) e BCP-75 (25,1 ± 4,72 (8) p<0,001) aumentou significativamente esse indicador, em 

comparação ao grupo controle (6,6 ± 1,5 (15)). Enquanto que o tratamento do grupo BCP-150 

(15,66 ± 4,02 (5)) não alterou esse parâmetro quando comparado ao controle (Figura 7D). 
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Figura 7 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina no teste do labirinto em cruz elevado em 

camundongos. (A) NEBA, (B) TPBA, (C) PEBA e (D) PTBA. 
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias, sendo que no sétimo dia as administrações 

ocorreram 60 minutos antes dos teste do campo aberto e labirinto em cruz elevado. Os valores representam a 

média ± EPM do (A) Número de entradas nos braços abertos – NEBA, (B) Tempo de permanência nos braços 

abertos – TPBA, (C) Percentagem de entradas nos braços abertos – PEBA e (D) Percentagem de tempo nos 

braços abertos – PTBA, durante 5 minutos. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student 

Newman Keuls como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle; **p<0,01 vs controle; 

***p<0,001 vs controle. 
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5.1.5 Teste da suspensão da cauda 

 

O parâmetro avaliado nesse teste foi o tempo de imobilidade. Os animais tratados 

com beta-cariofileno nas doses de 75 e 150 mg/kg apresentaram redução significativa do 

tempo de imobilidade (BCP-75: 48,2 ± 5,32 (15) p<0,001; BCP-150: 32,56 ± 6,16 (9) 

p<0,001), assim como o grupo tratado com fluvoxamina 50 mg/kg (47,14 ± 7,65 (14) p<0,01), 

quando comparados ao grupo controle (90,31 ± 11,62 (13)) (Figura 8). 
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Figura 8 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina sobre o tempo de imobilidade no teste da 

suspensão da cauda em camundongos. 
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias, sendo que no oitavo dia as administrações 

ocorreram 60 minutos antes do teste da suspensão da cauda. Os valores representam a média ± EPM do tempo de 

imobilidade (s) durante 5 minutos. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman 

Keuls como teste post hoc. Valores significativos: **p<0,01 vs controle; ***p<0,001 vs controle. 
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5.2 Avaliação Neuroquímica 

 

5.2.1 Efeito do tratamento com beta-cariofileno e fluvoxamina sobre as concentrações de 

malondialdeído no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos 

 

A concentração de malondialdeído (MDA) foi significativamente reduzida no 

hipocampo dos camundongos tratados com BCP nas doses de 75 (5627 ± 482,1 (4) p<0,05) e 

150 mg/kg (5336 ± 294,2 (6) p<0,05) e FLUV 50 mg/kg (3820 ± 332,8 (4) p<0,001), quando 

comparados ao grupo controle (6888 ± 366,1 (6)) (Figura 9A). 

No córtex pré-frontal, a concentração de MDA teve redução significativa apenas 

após o tratamento com BCP na dose de 75 mg/kg (4488 ± 339,3 (5) p<0,05) em comparação 

ao grupo controle (6334 ± 585,2 (5)). Os tratamentos com BCP na dose de 150 mg/kg (4875 ± 

350,4 (4)) e FLUV 50 mg/kg (4716 ± 486,6 (4)) não alteraram os níveis de MDA quando 

comparados ao controle (Figura 9B). 

Os tratamentos dos grupos BCP-75 (3817 ± 128 (4) p<0,01), BCP-150 (3437 ± 

137,7 (5) p<0,001) e FLUV-50 (3968 ± 303,1 (4) p<0,01) foram capazes de promover 

redução significativa na concentração de MDA no corpo estriado quando comparados ao 

grupo controle (4934 ± 199,9 (7)) (Figura 9C). 
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Figura 9 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina sobre a concentração de malondialdeído 

no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos. 
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Corpo Estriado
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias e após as análises comportamentais, os 

camundongos foram sacrificados, por deslocamento cervical, e os encéfalos foram removidos para análise das 

concentrações de malondialdeído no (A) hipocampo, (B) córtex pré-frontal e (C) corpo estriado. Os valores 

representam a média ± EPM. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls 

como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle; **p<0,01 vs controle; ***p<0,001 vs controle. 
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5.2.2 Efeito do tratamento com beta-cariofileno e fluvoxamina sobre as concentrações de 

nitrito/nitrato no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos 

 

No hipocampo, a concentração de nitrito/nitrato não foi alterada após os 

tratamentos com BCP 75 mg/kg (0,0332 ± 0,004 (4)), BCP 150 mg/kg (0,0243 ± 0,0046 (3)) e 

FLUV 50 mg/kg (0,0247 ± 0,0038 (3)), em comparação ao grupo controle (0,0374 ± 0,0026 

(6)) (Figura 10A). 

A concentração de nitrito/nitrato foi significativamente reduzida no córtex pré-

frontal dos camundongos após o tratamento dos grupos BCP -75 (0,0265 ± 0,0027 (6) p 

<0,001), BCP-150 (0,0268 ± 0,0025 (5) p<0,001) e FLUV-50 (0,0283 ± 0,0037 (4) p<0,001), 

quando comparados ao grupo controle (0,0705 ± 0,0136 (4)) (Figura 10B). 

No corpo estriado, a concentração de nitrito/nitrato teve redução significativa após 

os tratamentos com BCP nas doses de 75 (0,0272 ± 0,0032 (5) p<0,01) e 150 mg/kg (0,0313 ± 

0,0077 (5) p<0,01) e FLUV 50 mg/kg (0,0192 ± 0,0023 (3) p<0,01) em comparação ao grupo 

controle (0,072 ± 0,0108 (5)) (Figura 10C). 
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Figura 10 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina sobre a concentração de nitrito/nitrato no 

hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos. 
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Corpo Estriado
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias e após as análises comportamentais, os 

camundongos foram sacrificados, por deslocamento cervical, e os encéfalos foram removidos para análise das 

concentrações de nitrito/nitrato no (A) hipocampo, (B) córtex pré-frontal e (C) corpo estriado. Os valores 

representam a média ± EPM. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls 

como teste post hoc. Valores significativos: **p<0,01 vs controle; ***p<0,001 vs controle. 
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5.2.3 Efeito do tratamento com beta-cariofileno e fluvoxamina sobre as concentrações de 

glutationa reduzida no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos 

 

A concentração de glutationa reduzida (GSH) foi significativamente aumentada 

no hipocampo dos camundongos tratados com BCP nas doses de 75 (94,75 ± 6,37 (6) p 

<0,01) e 150 mg/kg (83,48 ± 4,76 (6) p<0,05) e FLUV 50 mg/kg (82,82 ± 6,04 (6) p<0,05), 

quando comparados ao grupo controle (64,14 ± 3,14 (6)) (Figura 11A). 

No córtex pré-frontal, a concentração de GSH teve aumento significativo após os 

tratamentos com BCP nas doses de 75 (67,71 ± 4,54 (5) p<0,05) e 150 mg/kg (83,67 ± 9,10 

(3) p<0,05) e FLUV 50 mg/kg (72,40 ± 5,05 (4) p<0,05), em comparação ao grupo controle 

(47,93 ± 7,23 (3)) (Figura 11B). 

Os tratamentos dos grupos BCP-75 (66,31 ± 10,02 (3)) e FLUV-50 (66,41 ± 6,73 

(5)) não alteraram os níveis de GSH no corpo estriado em comparação ao grupo controle 

(58,79 ± 2,42 (4)). Já o tratamento do grupo BCP-150 (84,78 ± 4,55 (5) p<0,05) foi capaz de 

promover aumento significativo na concentração de GSH nessa área cerebral quando 

comparados ao controle (Figura 11C). 
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Figura 11 – Efeito do beta-cariofileno e fluvoxamina sobre a concentração de glutationa 

reduzida no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos. 
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Corpo Estriado
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Fonte: Autora. Legenda: Controle (veículo+ 0,5% tween 80), beta-cariofileno (75 ou 150 mg/kg, vo) e 

fluvoxamina (50 mg/kg, vo) foram administrados durante oito dias e após as análises comportamentais, os 

camundongos foram sacrificados, por deslocamento cervical, e os encéfalos foram removidos para análise das 

concentrações de glutationa reduzida no (A) hipocampo, (B) córtex pré-frontal e (C) corpo estriado. Os valores 

representam a média ± EPM. Para a análise estatística foi utilizado ANOVA seguido por Student Newman Keuls 

como teste post hoc. Valores significativos: *p<0,05 vs controle; **p<0,01 vs controle. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente trabalho, os efeitos do beta-cariofileno foram analisados em modelos 

experimentais de depressão e ansiedade, dentre eles os testes do nado forçado, suspensão da 

cauda, campo aberto e labirinto em cruz elevado. Além disso, os efeitos do tratamento com o 

beta-cariofileno sobre o estresse oxidativo também foram avaliados, por meio da 

quantificação dos níveis de peroxidação lipídica, nitrato/nitrito e concentração de glutationa 

reduzida, no hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado de camundongos. 

Os modelos animais de depressão são importantes ferramentas de pesquisa, uma 

vez que são empregados para explorar os mecanismos moleculares envolvidos nesse 

distúrbio, bem como para avaliar a potencial eficácia de intervenções terapêuticas e ainda 

fornecer uma estimativa inicial de segurança de um candidato a medicamento (McGONIGLE, 

2014). A maioria dos modelos animais de depressão é baseada na exposição aguda ou crônica 

a um agente estressor, a fim de desencadear um ou mais sintomas do transtorno, assim, os 

modelos de depressão mais populares e amplamente utilizados são os testes do nado forçado e 

suspensão da cauda (YANKELEVITCH-YAHAV et al., 2015). 

Em ambos os testes, os animais são expostos a situações de estresse 

comportamental, assim a tendência natural dos roedores é inicialmente tentar escapar de tal 

situação, entretanto, ao passar do tempo, o animal exibe um comportamento quase imóvel, 

que é interpretado como um estado de desespero, reproduzindo uma condição similar à 

depressão humana. Experimentalmente, o tratamento com drogas como os antidepressivos 

tricíclicos, inibidores da MAO e da receptação de serotonina (ISRS) prolongam o tempo gasto 

na tentativa de fuga, diminuindo, consequentemente, o tempo de imobilidade dos animais 

(YAN et al., 2010; NASHED et al., 2015). 

O TNF é um teste de rápida execução, confiável, sensível e relativamente seletivo 

para drogas antidepressivas, assim, é considerado um modelo animal de validade preditiva 

(CAN et al., 2012a). No geral, o principal comportamento avaliado durante o ensaio é a 

imobilidade do animal, no entanto, outros comportamentos vêm sendo avaliados ao longo do 

teste, como a natação e escalada, e estão sendo correlacionados ao mecanismo de ação pelo 

qual supostamente as drogas agem (YANKELEVITCH-YAHAV et al., 2015). A natação é 

registrada quando o animal realiza movimentos grandes e horizontais das patas dianteiras e a 

escalada quando o roedor efetua movimentos verticais vigorosos das patas dianteiras, ambos 

levando ao deslocamento do animal ao redor do cilindro. Assim, drogas que aumentam a 
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neurotransmissão de serotonina, intensificam os movimentos de natação, já as que aumentam 

a neurotransmissão noradrenérgica, exacerbam a escalada (COSTA et al., 2013). 

Sendo assim, considerando o amplo emprego e aceitabilidade dos mencionados 

modelos animais de depressão, o do nado forçado foi o teste empregado na realização da 

curva de dose, visando à seleção das melhores doses do beta-cariofileno, com efeito 

antidepressivo, a serem empregadas nos testes posteriores. Como apresentado anteriormente, 

o tratamento com BCP nas doses de 25 e 50 mg/kg não promoveu alteração na imobilidade 

dos animais em comparação ao controle. Já a administração de BCP nas doses de 75, 100 e 

200 mg/kg reduziram o tempo de imobilidade em relação ao controle. Dessa forma, as doses 

escolhidas para os testes subsequentes foram a de 75 mg/kg, a menor dose a apresentar efeito 

tipo antidepressivo no teste do nado forçado, e a de 150 mg/kg, por se tratar de uma dose 

intermediária entre as doses de 100 e 200 mg/kg, as quais apresentaram excelentes resultados 

no nado forçado, e para padronizar as doses escolhidas, uma vez que esta é o dobro da 

primeira dose selecionada. 

Baseado no trabalho de Oliveira e colaboradores (2016), que analisaram os efeitos 

antidepressivos do óleo essencial das folhas de Spirathera odoratissima e de seu componente 

majoritário, o beta-cariofileno, ratifica-se que o BCP na dose de 25 mg/kg de fato não 

apresentou efeito tipo antidepressivo. Entretanto, ao contrário dos resultados dessa pesquisa, 

os autores do trabalho supracitado demonstraram que o tratamento com BCP na dose de 50 

mg/kg alterou o tempo de imobilidade dos animais. 

Em relação aos efeitos do beta-cariofileno e fluvoxamina no TNF, verificou-se 

que ambas as drogas promoveram diminuição no tempo de imobilidade dos animais tratados 

em comparação ao controle e que o BCP na dose de 150 mg/kg teve efeito semelhante ao da 

fluvoxamina. De forma semelhante, em estudo desenvolvido por Reis e colaboradores (2014), 

o qual empregou o óleo essencial da própolis brasileira, que tem como um dos componentes 

majoritários o BCP (OLIVEIRA et al., 2010), demonstrou o efeito tipo antidepressivo desse 

óleo essencial, baseado na redução do tempo de imobilidade no TNF após tratamento com 

esse composto. Ademais, Oliveira e colaboradores (2016) constataram que a administração 

oral de BCP, em diferentes doses (50, 70 e 100 mg/kg), reduziram significativamente o tempo 

de imobilidade no teste do nado forçado, sendo que as doses de 70 e 100 mg/kg provocaram 

redução semelhante à imipramina. 

O desenvolvimento do ensaio da suspensão da cauda teve por base os princípios 

do teste de natação forçada. Similarmente a este último, no TSC os camundongos são 

submetidos a uma situação inescapável, que envolve o estresse hemodinâmico de ser 
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pendurado pela cauda (ABELAIRA; RÉUS; QUEVEDO, 2013). Apesar de basearem-se nos 

mesmos princípios e serem considerados testes preditivos para a avaliação da eficácia 

antidepressiva de drogas, é válido ressaltar que existem diferenças importantes na 

sensibilidade e desempenho de ambos, e os resultados de um teste podem não 

necessariamente ser replicados no outro (CAN et al., 2012b; BERROSCO et al., 2013). 

O TSC além de ser um modelo preditivo de atividade antidepressiva, também é 

empregado para avaliar os efeitos de manipulações ambientais, neurobiológicas e genéticas 

em animais (CAN et al., 2012b). Relatos sugerem que o TSC seja sensível para a detecção de 

fármacos antidepressivos de todas as classes, incluindo os ISRS (ASLAM, 2016). Entretanto, 

apesar da capacidade similar de detecção de drogas antidepressivas no TSC e TNF, achados 

na literatura fornecem evidências farmacológicas que sustentam a hipótese de que o 

comportamento mediador das vias neuroquímicas nesses testes não é idêntico (ROBINSON, 

2018). 

No tocante aos resultados do TSC nesta pesquisa, o tratamento dos grupos BCP-

75, BCP-150 e FLUV-50 promoveu redução no tempo de imobilidade dos animais em 

comparação ao controle, sendo que esta redução foi mais significativa nos grupos BCP-75 e 

BCP-150. Corroborando com estes resultados, Oliveira (2016) constatou que o tratamento 

oral com o óleo essencial das folhas de Spiranthera odoratissima, cujo componente 

majoritário é o beta-cariofileno, na dose de 500 mg/kg, diminuiu significativamente o tempo 

de imobilidade dos animais no TSC. De forma semelhante, Duan e colaboradores (2015) 

administraram, via oral, o óleo essencial das folhas de Toona ciliata, o qual contém elevado 

percentual de sesquiterpenos, incluindo o beta-cariofileno e seus isômeros, e atestaram que 

após o tratamento com o óleo nas doses de 20, 40 e 80 mg/kg, o tempo de imobilidade dos 

roedores no TSC foi reduzido. 

Ainda, outra análise realizada por Bahi e colaboradores (2014) demonstrou que a 

administração intraperitoneal de BCP na dose de 50 mg/kg produz efeitos tipo antidepressivo 

em modelos preditivos, testes do nado forçado e suspensão da cauda, a partir da redução 

significativa do tempo de imobilidade. Os autores evidenciaram que ação tipo antidepressiva 

do BCP é mediada pela ativação do receptor CB2, uma vez que a coadministração do 

antagonista seletivo de receptores CB2, 6-iodopravadolina (AM630), reverteu os efeitos 

antidepressivos do beta-cariofileno. 

Embora o TNF e TSC sejam modelos sensíveis ao rastreamento de drogas 

antidepressivas, drogas psicoestimulantes, como a cocaína, anfetamina e metilfenidato, 

podem levar a resultados falso-positivos nos testes, uma vez que o tratamento com estas 
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diminuem o tempo de imobilidade no TNF e TSC, contudo provocam aumento da 

movimentação dos animais (ENNACEUR, 2014; SWEARINGEN; WALKER; KHUN, 

2014). Assim, após a avaliação da atividade antidepressiva é necessário avaliar 

separadamente a atividade locomotora dos animais, a fim de se fazer a distinção entre 

drogas verdadeiramente antidepressivas, que no geral não alteram a locomoção dos 

animais, psicoestimulantes ou sedativas (ENNACEUR; CHAZOT, 2016). 

Apesar do teste de campo aberto ser considerado um ensaio validado para medir a 

atividade locomotora em roedores, ele também é amplamente usado para avaliar os níveis de 

ansiedade. Comportamentos como aumento da latência para deixar a área central do campo, 

diminuição do número de visitas à zona central e aumento do tempo gasto nos cantos do 

aparato tem sido caracterizados como parâmetros que indicam comportamento semelhante à 

ansiedade (KULESSKAYA; VOIKAR, 2014; HAMMELS et al., 2015). 

Com base nos resultados obtidos no teste do campo aberto e expostos 

anteriormente, após o tratamento, nenhuma das doses de BCP alterou a atividade locomotora 

espontânea dos animais, assim como no grupo tratado com fluvoxamina. Relatos na literatura 

apontam que a diminuição da atividade locomotora dos animais pode refletir uma diminuição 

na motivação e estar relacionada a déficits hedônicos (HAMMELS et al., 2015). Nessa 

pesquisa, o tratamento com beta-cariofileno ou fluvoxamina não alterou o número de 

cruzamentos no campo aberto, descartando assim, a possibilidade de ambas exercerem 

efeitos psicoestimulantes ou sedativos. 

Do mesmo modo, Galdino e colaboradores (2012), que avaliaram a atividade 

ansiolítica da administração oral de beta-cariofileno, nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg, no 

teste do campo aberto, demonstraram que o BCP não foi capaz de alterar a atividade 

locomotora de camundongos machos Swiss. Corroborando ainda esses resultados, Duan e 

colaboradores (2015) testaram a atividade ansiolítica do óleo essencial das folhas de Toona 

ciliata, o qual contém elevado percentual de sesquiterpenos, incluindo o beta-cariofileno e 

seus isômeros, e verificaram que após o tratamento com o óleo, o número de cruzamentos dos 

animais não foi alterado no teste do campo aberto. 

Adicionalmente, um ensaio de toxicidade pré-clínica executado por Oliveira e 

colaboradores (2018) e empregando o BCP, nas doses de 300 e 2000 mg/kg, em 

administração oral aguda (14 dias) ou crônica (28 dias), em camundongos fêmeas Swiss, 

atestou que o BCP não provocou modificações na atividade locomotora no teste do campo 

aberto, nem alterou a coordenação motora dos animais, no rota-rod, sugerindo que os efeitos 

do BCP não estejam relacionados à estimulação do SNC e sim à atividade antidepressiva. 
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Ainda no teste do campo aberto, outro comportamento avaliado foi o número de 

rearing. Este comportamento é referido como a quantidade de vezes que o 

animal permaneceu em suas patas traseiras no solo (STURMAN; GERMAIN; BOHACEK, 

2017). Esse parâmetro também é uma medida da atividade exploratória vertical, sendo que a 

baixa frequência desse tipo de comportamento tem sido relatada como comportamento 

semelhante à ansiedade e depressão (ENNACEUR, 2014). 

Os resultados previamente expostos nessa pesquisa revelaram que o beta-

cariofileno e a fluvoxamina não modificaram o número de rearing em comparação ao 

controle. Similarmente aos desfechos dessa pesquisa, Oliveira et al. (2016) mostraram que o 

número de rearing permaneceu inalterado após tratamento com BCP na dose de 100 mg/kg, 

administrado intraperitonealmente a camundongos adultos de ambos os sexos. Dessa forma, 

esses achados também descartam os efeitos psicoestimulantes do beta-cariofileno e ratificam 

seu efeito antidepressivo. 

Outro parâmetro observado no teste do campo aberto foi o grooming, que se trata 

de um movimento de autolimpeza, que ocorre na direção cefalocaudal e inclui a lambedura da 

pata e posterior direcionamento desta ao nariz, face e orelhas (FRAGA et al., 2018). Além do 

objetivo principal de higiene e cuidados com a superfície do corpo, a limpeza de roedores é 

uma característica comportamental útil, cujo aumento está relacionado a comportamentos 

ansiosos, e assim, vem sendo usado para estudar fenótipos relacionados ao estresse. Drogas 

ansiolíticas, como os benzodiazepínicos e os ISRS, tendem a diminuir ou não alterar esse tipo 

de comportamento (SHIOTA et al., 2016; SIOPI et al., 2016). 

Nesse trabalho, o grooming permaneceu inalterado após o tratamento com BCP e 

FLUV. Semelhante a esses resultados, Galdino e colaboradores (2012) evidenciaram também 

que o tratamento com BCP nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg não alterou esse parâmetro em 

relação ao controle. Assim, os resultados evidenciados no teste do campo aberto sugerem um 

possível efeito ansiolítico do beta-cariofileno, entretanto este modelo não é o mais sensível 

para a avaliação do comportamento relativo à ansiedade, assim os animais foram 

posteriormente submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado (SEIBENHENER; 

WOOTEN, 2015). 

Em abordagens pré-clínicas, o teste do labirinto em cruz elevado tem sido o 

principal modelo comportamental empregado na triagem de drogas ansiolíticas, além disso, 

esse teste representa uma ferramenta valiosa na investigação das bases psicológicas e 

neuroquímicas da ansiedade (ARANTES et al., 2013). Tal modelo baseia-se na tendência 

natural de roedores em explorar novos ambientes, na aversão natural dos animais a espaços 
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abertos e elevados e no paradigma entre a exploração e essa aversão (McGONIGLE, 2014; 

BOURIN, 2018). 

No geral, neste ensaio comportamental, os camundongos mostram um padrão de 

comportamento caracterizado por evitar os braços abertos, com uma preferência consistente 

pelos braços fechados, uma tendência que é potencializada por agentes ansiogênicos e 

suprimida pelos ansiolíticos (HALLER; ALICZKI; PELCZER, 2013; LEO; PAMPLONA, 

2014). 

Com base nos resultados anteriormente expostos, apenas nos animais tratados 

com BCP na dose de 75 mg/kg foram observados aumento dos número de entradas, tempo de 

permanência, percentagens de entrada e do tempo de permanência nos braços abertos. Por sua 

vez, nenhum desses parâmetros foram alterados significativamente no grupo tratado com BCP 

na dose de 150 mg/kg. Já em relação aos animais tratados com FLUV foram verificadas 

alterações significativas no tempo de permanência, percentagens de entrada e do tempo de 

permanência nos braços abertos, mas o número de entradas nos braços abertos permaneceu 

inalterado. 

Ao se considerar os parâmetros avaliados no labirinto em cruz elevado, Bourin 

(2015) afirma que a porcentagem de entradas nos braços abertos e o tempo gasto nos braços 

abertos são as medidas mais relevantes para o teste. O autor ainda relata que o número de 

entradas nos braços abertos, que foi a medida originalmente proposta para o TLCE, pode 

refletir um resultado falso positivo, uma vez que alterações nesse parâmetro podem estar 

relacionadas a um aumento na atividade locomotora. 

No geral, drogas antidepressivas como a clomipramina (CAILLARD et al., 2007), 

imipramina (HUH et al., 2011) e venlafaxina (KJERNISTED; McINTOSH, 2007) exercem 

efeitos ansiolíticos em doses mais baixas que aquelas utilizadas para o tratamento da 

depressão, de forma semelhante aos achados dessa pesquisa, os quais apenas o tratamento 

com o beta-cariofileno na dose de 75 mg/kg promoveram efeito ansiolítico. 

Anteriormente, Bahi e colaboradores (2014) demonstraram que o tratamento com 

BCP na dose de 50 mg/kg produz efeitos ansiolíticos em modelos animais como os testes do 

campo aberto e labirinto em cruz elevado. Os autores evidenciaram ainda que ação ansiolítica 

do BCP também é mediada pela ativação do receptor CB2, ou seja, independe de mecanismos 

relacionados à ativação de receptores do GABA (ácido gama-aminobutírico) e de 5-HT. Esses 

achados foram ratificados através da utilização de AM630, que reverteu os efeitos ansiolíticos 

do beta-cariofileno. 
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Reforçando ainda mais o envolvimento dos receptores CB2 na fisiopatologia do 

transtorno depressivo, Onaivi e colaboradores (2012) examinaram a correlação entre 

polimorfismos do gene CB2 e a depressão em uma população japonesa. Os autores 

encontraram uma associação significativa entre o polimorfismo do gene CB2-Q63R e o 

desenvolvimento de depressão em indivíduos japoneses. Sendo assim, estudos subsequentes 

empregando o beta-cariofileno em modelos de depressão devem ser incentivados a fim de se 

ratificar os mecanismos moleculares envolvidos em seu efeito antidepressivo e sua correlação 

na ativação de receptores do tipo CB2. 

Desse modo, os resultados obtidos após as análises comportamentais sugerem a 

atividade tipo antidepressiva do beta-cariofileno, uma vez que houve redução do tempo de 

imobilidade nos testes do nado forçado e suspensão da cauda após tratamento com esse 

composto, a qual fora confirmada pelo teste do campo aberto. Além disso, ao se tomar por 

base os resultados apresentados neste último teste e no teste do labirinto em cruz elevado, 

esses indicam ainda um efeito tipo ansiolítico dessa substância. Assim, diante desses 

resultados, buscou-se analisar também a capacidade do beta-cariofileno de promover 

alterações neuroquímicas significativas, relativas ao estresse oxidativo, nas regiões cerebrais 

do hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado. 

É sabido que a depressão é um distúrbio complexo que envolve além da depleção 

de monoaminas e dos fatores biológicos e psicossociais, outros elementos como modulação 

epigenética, fatores envolvidos no neurodesenvolvimento, neuroendocrinologia, imunologia, 

exposição a toxinas e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que somados relacionam-se 

diretamente à patogênese desse transtorno (LEE et al., 2013; DUSI et al., 2015). 

O estresse oxidativo é um mecanismo bem reconhecido no processo de 

envelhecimento e na fisiopatologia de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e 

psiquiátricas, como a doença de Alzheimer, Parkinson, Déficit de Atenção e Hiperatividade, 

esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão (GRASES et al., 2014). Diversos relatos na 

literatura apontam a presença de diferentes marcadores de estresse oxidativo no sangue 

periférico, líquido cefalorraquidiano e cérebro pós-morte de pacientes deprimidos, sugerindo 

assim, que o estresse oxidativo está aumentado e que as defesas antioxidantes estão 

diminuídas na depressão (GAO et al., 2013; RYBKA et al., 2013; PALTA et al., 2014). 

Além disso, o estresse oxidativo contribui para a ativação da resposta 

inflamatória, marcada pela ativação de células do sistema imune, aumento de citocinas pró-

inflamatórias e redução de citocinas anti-inflamatórias (MUSCATELL et al., 2015). Por sua 

vez, a amplificação da resposta inflamatória leva ao aumento de glicocorticoides e 
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conseguinte hiperativação do eixo HHA e, assim, de forma subsequente, a mudanças 

funcionais e estruturais de áreas cerebrais, principalmente no sistema límbico e pré-frontal 

(RODRIGUES; PETERSEN; PERRY, 2014). 

Dessa maneira, áreas cerebrais que codificam funções cognitivas e emocionais 

apresentam alterações estruturais e funcionais em estudos de ressonância magnética 

(PANDYA et al., 2012; WANG et al., 2014; DUSI et al., 2015). Assim, estudos de imagem 

mostram reduções volumétricas e disfunção de circuitos neurais no hipocampo, o qual 

participa da regulação do eixo HHA e tem papel primordial no processo de aprendizado, 

formação e armazenamento da memória (MILLER; HEN, 2015; LIU et al., 2017); no córtex 

pré-frontal, que participa da regulação do pensamento, afeto, comportamento e funções 

cognitivas, como a tomada de decisão e o controle da atenção (GRIEVE et al., 2013; 

SCHIMIDT, 2014); no corpo estriado, a região cerebral que controla a resposta motora, a 

motivação e recompensa (ARNONE et al., 2012; GUJRAL et al., 2017), entre outras regiões, 

como a amígdala (LORENZETTI et al., 2009) e cerebelo (GRIEVE et al., 2013). É 

interessante destacar ainda que o tratamento antidepressivo eficaz tem impacto 

neurobiológico no transtorno depressivo, revertendo os processos retrativos dessas estruturas 

cerebrais e promovendo efeito neuroprotetor (DUSI et al., 2015). 

A peroxidação lipídica é um processo importante que resulta na lesão de células e 

tecidos durante o estresse oxidativo. Durante este, quantidades significativas de EROs são 

responsáveis pelo processo de peroxidação lipídica, sendo que um dos principais 

biomarcadores desse processo é o malondialdeído (LANG; BORGWARDT, 2013). O 

aumento da formação de MDA vem sendo atribuído a uma maior extensão de danos no 

hipocampo e córtex pré-frontal, em modelos animais (THAKARE; DHAKANE; PATHEL, 

2017). De modo que quanto mais elevados os níveis de MDA, maior o comprometimento na 

memória de trabalho, espacial e na memória declarativa tardia (TALAROWSKA et al., 2012). 

Ademais, níveis aumentados de MDA têm sido repetidamente descritos em 

pacientes com depressão (MAES et al., 2013; BAJPAI et al., 2014). Relatos na literatura 

apontam que a gravidade dos sintomas depressivos e o déficit cognitivo são diretamente 

proporcionais aos níveis de peroxidação lipídica, principalmente em idosos (LENZI et al., 

2015; DINIZ et al., 2018). De forma adicional, a concentração de MDA é inversamente 

correlacionada aos níveis séricos de BDNF em indivíduos com transtornos de humor 

(KAPCZINSKI et al., 2008; SCHUCH et al., 2014). É interessante destacar ainda que a 

terapia antidepressiva com fármacos como a fluoxetina, venlafaxina e escitalopram atenuam o 
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estresse oxidativo, promovendo uma redução da peroxidação lipídica, em pacientes 

deprimidos quando comparados a controles saudáveis (KOTAN et al., 2011). 

Os achados dessa pesquisa mostraram que o tratamento com beta-cariofileno e 

fluvoxamina promoveu redução da peroxidação lipídica nas áreas cerebrais avaliadas, sendo 

que no córtex pré-frontal, apenas o BCP, na dose de 75 mg/kg, diminuiu significativamente as 

concentrações de MDA em comparação ao controle. De modo semelhante a esses resultados, 

Tchekalarova e colaboradores (2018) demonstraram que o tratamento intraperitoneal com 

BCP nas doses de 50 e 100 mg/kg reduziu os níveis de MDA no hipocampo de camundongos 

submetidos ao modelo de convulsão induzida pelo ácido caínico. 

Nos últimos anos, o sistema canabinóide tem sido correlacionado como alvo 

terapêutico para doenças neurodegenerativas (MAROON; BOST, 2018). A ativação de 

receptores CB2 apresenta um importante papel na redução da peroxidação lipídica, como 

sugerem os resultados dessa pesquisa, e neutralização do estresse oxidativo (SOARES et al., 

2015). Ademais tal ativação também está implicada na redução de mediadores pró-

inflamatórios e, de forma consequente, na manutenção da homeostase neuronal, fatores que 

podem determinar a sobrevivência neuronal em distúrbios psiquiátricos (GÓMEZ-GALVÉZ 

et al., 2016).  

O óxido nítrico (NO) é uma molécula de sinalização no sistema nervoso, 

sintetizada no cérebro a partir da L-arginina pela óxido nítrico sintase (NOS) (HAJ-

MIRZAIAN et al., 2018). De forma correlata, tem sido demonstrado que a via do NO está 

envolvida na regulação de várias funções comportamentais e emocionais (AHMADINEJAD 

et al., 2017). 

Sendo assim, a superexpressão de nNOS no hipocampo está envolvida na 

manifestação de comportamentos do tipo depressivo e a sua inibição exerceu efeito 

semelhante ao antidepressivo em modelos animais no teste de natação forçada (AMIRI et al., 

2015). Estudos anteriores demonstraram que sob condições fisiopatológicas, como depressão, 

o aumento do estresse nitrosativo, marcado pela superexpressão de iNOS, correlaciona-se a 

outras vias que contribuem para a fisiopatologia da depressão, como a ativação de NF-kB 

(TOMAZ et al., 2014; KORDJAZY et al., 2015). Ademais, o modelo de depressão induzida 

pelo estresse de isolamento social está relacionado ao aumento dos níveis de NO nas regiões 

do hipocampo e córtex pré-frontal (HAJ-MIRZAIAN et al., 2016). 

Estudos mostraram que a superprodução de espécies reativas de nitrogênio 

ocasiona além de processos oxidativos, mecanismos inflamatórios que somados resultam 

em neurotoxicidade (IGNÁCIO et al., 2017; MACIEL et al., 2018). Clinicamente, a 
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depressão está associada à elevação de níveis plasmáticos de NO e seus metabólitos, como o 

nitrito, em comparação a população saudável (HAJ-MIRZAIAN et al., 2018). Além do 

aumento nos níveis de NO, pacientes deprimidos também apresentaram níveis aumentados de 

MDA e redução de defesas antioxidantes, ou seja, níveis diminuídos de glutationa 

(GAWRYLUK et al., 2011; LOPES et al., 2018). 

Em relação aos resultados anteriormente expostos, foi observado que o tratamento 

com beta-cariofileno ou fluvoxamina reduziu significativamente as concentrações de nitrito-

nitrato no córtex pré-frontal e corpo estriado dos animais, entretanto, na região do hipocampo 

nenhuma das drogas foi capaz de reduzir de forma significativa os níveis dessa substância. 

Comparativamente, Javed e colaboradores (2016) verificaram as propriedades 

antioxidantes do beta-cariofileno, após administração intraperitoneal, na dose de 50 mg/kg, 

em ratos Wistar submetidos ao modelo de Doença de Parkinson induzido por rotenona. Uma 

vez que esta substância provocou aumento do estresse oxidativo e nitrosativo, marcado pela 

elevação dos níveis de MDA e nitrito, o tratamento com BCP foi capaz de reverter de forma 

significativa esse aumento na região do mesencéfalo dos animais. 

É interessante destacar que os modelos comportamentais do nado forçado e 

suspensão da cauda são potentes estressores que provocam não só mudanças 

comportamentais, mas também induzem alterações nos marcadores de equilíbrio oxidativo no 

cérebro dos animais, como aumento dos níveis de MDA e nitrito, o qual fora observado nesse 

estudo (SHAHZAD et al., 2014; EKEANYANWU; NJOKU, 2015). Além disso, drogas com 

propriedades antidepressivas demonstram atividades antioxidantes ao reduzir parâmetros 

oxidativos que são aumentados sob condições de estresse, incluindo o estresse gerado nos 

protocolos do TNF e TSC (RAWDIN et al. 2013; RÉUS et al., 2015). Sendo assim, o efeito 

tipo antidepressivo do beta-cariofileno pode ser reafirmado, uma vez que além da observação 

de efeitos comportamentais relevantes, também foi verificada importante atividade 

antioxidante nessa pesquisa. 

A glutationa é um importante regulador do estresse oxidativo, sendo considerado 

o principal sistema antioxidante de defesa no cérebro (LANGBEIN et al., 2017). Portanto, a 

glutationa pode ser considerada um marcador endógeno sensível e confiável do estresse 

oxidativo (FREED et al., 2017). A GSH reduz desde o peróxido de hidrogênio (H2O2), um 

ROS altamente reativo dentro da célula, até ânions superóxido e ainda participa da 

manutenção de tióis protéicos (BOARD, 2011). 

O comprometimento nos níveis de GSH contribui para o desenvolvimento de 

condições neuropatológicas como a depressão, embora ainda não esteja claro se tal depleção 
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reflete uma vulnerabilidade subjacente ao transtorno depressivo ou se é, ao contrário, uma 

consequência do transtorno (LAPIDUS et al., 2014; THAKARE; DHAKANE; PATHEL, 

2017). Variados relatos na literatura demonstram a diminuição dos níveis de glutationa 

reduzida na depressão induzida experimentalmente em animais (ADEBESIN et al., 2017; 

SOUSA et al., 2018; LOPES et al., 2018). De forma complementar outros estudos apontam 

que a administração de medicamentos antidepressivos em ratos deprimidos 

experimentalmente, reverte os altos níveis de peroxidação lipídica e eleva os baixos níveis de 

GSH (RODRIGUES; PETERSEN; PERRY, 2014; FOYET et al., 2017).  Além disso, o 

tratamento propriamente dito com GSH exibe efeitos semelhantes ao dos antidepressivos nos 

modelos do TNF e TSC em animais (ROSA; DAFRE; RODRIGUES, 2013). 

Dados na literatura apontam a redução significativa das concentrações de GSH 

no soro e no plasma sanguíneo de pacientes deprimidos (BAJPAI et al., 2014; 

VALVASSORI et al., 2018). Ademais, estudos de imagem, empregando Espectroscopia de 

Prótons por Ressonância Magnética, revelaram menores concentrações de GSH cerebral in 

vivo em adolescentes recém diagnosticados com transtorno depressivo maior, sugerindo assim 

que essa redução pode ser um potencial marcador do transtorno logo no início da doença 

(FREED et al., 2017). 

Com base nos desfechos dessa pesquisa, os níveis de GSH aumentaram de forma 

significativa, em todas as áreas cerebrais, após tratamento com beta-cariofileno e 

fluvoxamina, entretanto, no corpo estriado, apenas o tratamento com BCP na dose de 150 

apresentou alterações significativas. Similarmente, Ojha e colaboradores (2016) verificaram 

que o beta-cariofileno (50 mg/kg) atenuou o estresse oxidativo, aumentando as concentrações 

de GSH e reduzindo os níveis de MDA, no mesencéfalo de ratos submetidos ao modelo de 

doença de Parkinson induzido por rotenona. Sendo assim, é possível que a modulação dos 

níveis de GSH contribua para a atividade antioxidante do BCP. 

Como demonstrado, os dados apresentados nesse estudo corroboram a atividade 

do beta-cariofileno no SNC. Tal atividade pode ser explicada em razão da alta lipofilicidade 

desse composto, forte indicativo de sua capacidade de permear a barreira hematoencefálica e 

biodisponibilidade no cérebro (DOORN et al., 2012; AL MANSOURI et al., 2014). Dessa 

forma, essas propriedades favorecem a ligação do beta-cariofileno ao seu principal alvo 

farmacológico, receptor CB2, e essa interação parece motivar as alterações comportamentais 

relacionadas à depressão e ansiedade e sua atividade antioxidante, demonstradas nessa 

pesquisa, e ainda efeitos anti-inflamatórios (GUO et al., 2014; SHARMA et al., 2016) e 

neuroprotetores (JAVED et al., 2016; LIU et al., 2015b) que foram relatados na literatura.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os dados dessa pesquisa sugerem que o beta-cariofileno possui ação sobre o 

sistema nervoso central, apresentando efeito tipo antidepressivo, uma vez que o tratamento 

com essa droga promoveu alterações significativas em modelos animais de depressão, testes 

do nado forçado e suspensão pela cauda. Ademais, o beta-cariofileno não alterou a atividade 

locomotora dos camundongos nos testes do campo aberto e labirinto em cruz elevado, 

portanto, é improvável que o efeito semelhante ao antidepressivo dessa substância seja 

baseado na estimulação da atividade motora geral, esses dados ainda sugerem uma atividade 

ansiolítica desse composto. Além disso, o tratamento com beta-cariofileno atenuou o estresse 

oxidativo nas áreas cerebrais do hipocampo, córtex pré-frontal e corpo estriado, ao reduzir as 

concentrações de malondialdeído e nitrito-nitrato e aumentar os níveis de glutationa reduzida 

nessas regiões cerebrais. Dessa forma, diante desses significativos resultados, estudos 

subsequentes empregando o beta-cariofileno devem ser encorajados a fim de se aprofundar os 

conhecimentos acerca de suas propriedades no tratamento da depressão, como efeitos em 

modelos crônicos de depressão, investigação de seus mecanismos de ação e mecanismos 

moleculares envolvidos. 
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