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RESUMO 

 

A depressão afeta milhões de pessoas e a resposta limitada ao tratamento têm levado a busca 

por estratégias para aumentar a eficácia dos antidepressivos, como a adição do aripiprazol ao 

esquema terapêutico. Entretando, essa estratégia resulta em polifarmácia, o que acarreta um 

risco aumentado de efeitos colaterais. Considerando o mecanismo dos antipsicóticos atípicos, 

objetivou-se estudar os efeitos do aripiprazol sobre alterações comportamentais e 

neuroquímicas provocadas pelo modelo animal de depressão induzida por corticosterona a fim 

subsidiar o seu uso em monoterapia. Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas, os quais 

receberam tween 0,03% (V) ou corticosterona (CORT) 20mg/kg por via subcutânea durante os 

14 primeiros dias do protocolo e, em adição, água (V), Desvenlafaxina (DVS) 20mg/kg ou 

Aripiprazol (ARI) 0.5 e 1 mg/kg por via oral do 15º ao 21º dia. No 21º dia, uma hora após a 

última administração, os animais foram submetidos aos testes de campo aberto e rota rod para 

avaliação da atividade locomotora e exploratória, suspensão de cauda e nado forçado para 

análise do comportamento depressivo-símile, interação social e labirinto em Y para avaliação 

da sociabilidade e da memória de trabalho, respectivamente. Em seguida, os animais foram 

eutanasiados e o hipocampo dissecado para determinação dos níveis de fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF), malondialdeido (MDA) e glutationa reduzida (GSH). Os animais 

submetidos ao modelo não apresentaram alteração das atividades locomotora e exploratória, 

entretanto o número de cruzamentos do grupo V+ARI 1 foi menor que o do grupo V+V. Os 

animais submetidos ao modelo também apresentaram comportamento depressivo-símile e 

interação social diminuída, alterações revertidas apenas pela administração de DVS. Quanto ao 

prejuízo provocado pelo modelo a memória de trabalho, nenhum dos fármacos investigados 

promoveu melhora dessa alteração. Em relação aos parâmetros neuroquímicos, o grupo 

CORT+V apresentou redução dos níveis de BDNF, o qual foi revertido apenas pela 

administração de ARI 1, bem como aumento dos níveis de MDA e diminuição dos níveis de 

GSH. A administração de DVS reduziu os níveis de MDA, enquanto a de ARI 1 aumentou, 

demonstrando efeito pró-oxidante desse fármaco. Já a redução dos níveis de GSH provocada 

pela CORT não foi revertida pelas drogas investigadas. Em conjunto, esses resultados 

evidenciam uma provável ausência de efeito antidepressivo do ARI em monoterapia, apesar do 

aumento dos níveis de BDNF, além de efeito pró-oxidante, sugerindo que a utilização desse 

fármaco isoladamente não é uma estratégia eficaz para o tratamento da depressão resistente. 

 

Palavras-chave: Depressão. Depressão resistente. Corticosterona. Aripiprazol.  



 
 

ABSTRACT 

 

STUDY OF THE EFFECTS OF ARIPIPRAZOLE ON NEUROCHEMICAL AND 

BEHAVIORAL ALTERATIONS INDUCED BY CHRONIC ADMINISTRATION OF 

CORTICOSTERONE 

 

Major depression affects millions of people and the limited treatment responsiveness have been 

leading to a search for new therapeutic strategies (e.g. aripiprazole augmentation to the 

therapeutic scheme for depression). Meanwhile, this augmentation leads to polypharmacy 

causing an increased risk to side effects.  Bearing in mind the atypical antipsychotic’s 

mechanism of action, we aimed to study the effects of aripiprazole on neurochemical and 

behavioral changes promoted by an animal model of depression induced by corticosterone. 

Female Swiss mice were treated with tween 0.03%, as the vehicle (V) or corticosterone 20 

mg/kg (CORT) by subcutaneous pathway for the first 14 days. Also, water (V), desvenlafaxine 

20 mg/kg (DVS) or aripiprazole 0.5 or 1 mg/kg (ARI) by the oral pathway from 15th day up to 

21st day of the experimental protocol. At the latest day, one hour after the last injection we 

submitted all animals to open field, rotarod, forced swimming, tail suspension, three-chamber 

sociability and Y maze test. Afterward, all animals were euthanized, and the hippocampus 

isolated to measure the Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), malondialdehyde (MDA) 

and glutathione (GSH) levels. All animals submitted to the model did not show alterations on 

the locomotor or exploratory activity compared to the control group. On the other hand, V+ARI 

1 showed fewer crossing number when compared to the V+V group. The mice submitted to the 

model showed a depressive-like behavior and a decreased sociability. Only DVS administration 

was able to reverse these changes in the depressed group. Regarding the memory deficits 

induced by the CORT, neither DVS nor ARI reversed these deficits. Regarding the 

neurochemical parameters, CORT+V group displayed lower levels of BDNF, higher levels of 

MDA, and lower levels of GSH. ARI 1 reversed these neurotrophic and oxidative markers. 

DVS injection decreased MDA levels. Whereas ARI 1 increased MDA levels demonstrating a 

prooxidative effect in the hippocampus. Neither DVS nor ARI reversed GSH-induced deficits 

in the CORT group. Taken together, our results suggest a lack of antidepressant-like and 

prooxidative effects of ARI as monotherapy, despite the neurotrophic effect. Altogether, our 

findings indicate that ARI as a monotherapy is not an effective strategy for major depression.  

 

Keywords: Depression. Resistant depression. Corticosterone. Aripiprazole.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais da depressão 

 

A depressão é uma doença que provoca tristeza e/ou perda de interesse em 

atividades antes apreciadas, podendo levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos, 

bem como à diminuição da capacidade funcional em casa e no trabalho (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2017). Alguns dos sintomas da depressão se sobrepõem aos 

sintomas causados por outros transtornos mentais, por isso os critérios do Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais (DSM-V) são indispensáveis para um 

diagnóstico adequado (OTTE et al., 2016). 

Além dos sintomas supracitados, outros sintomas da depressão que merecem 

destaque são as modificações no apetite, os distúrbios de sono e, em especial, as alterações 

cognitivas (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2017), uma vez que cerca de dois 

terços dos pacientes deprimidos apresentam comprometimento da função cognitiva (AFRIDI 

et al., 2011) e que essa alteração tem sido associada a uma menor resposta ao tratamento 

(STORY et al., 2008).  

Destaca-se que após a remissão da depressão, sintomas residuais são frequentes, 

principalmente, o comprometimento funcional (ORMEL et al., 2004). Nesse sentido, uma vez 

que o comprometimento da função cognitiva afeta negativamente o funcionamento psicossocial 

(EVANS et al., 2014), esse pode ser considerado um fator relevante para a qualidade de vida 

de pessoas deprimidas. 

Os pacientes com depressão apresentam, ainda, 20 vezes mais chances de morrer 

por suicídio que a população em geral (CHESNEY; GOODWIN; FAZEL, 2014; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017a) e maior risco de desenvolver doenças crônicas, como 

diabetes mellitus, doença cardíaca, hipertensão arterial, obesidade, câncer, comprometimento 

cognitivo e doença de Alzheimer (PENNINX et al., 2013). Por outro lado, pessoas com algumas 

dessas condições apresentam maior risco de desenvolverem depressão (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017b). 

O número de pessoas vivendo com essa doença aumentou 18,4% entre 2005 e 2015, 

demostrando um rápido crescimento de sua incidência. Atualmente, mais de 300 milhões de 

pessoas, cerca de 4,4% da população mundial, são afetadas. No Brasil, o percentual de pessoas 

com depressão corresponde a cerca de 5,8% da população (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2017c).  
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Embora a depressão possa ocorrer a qualquer momento, essa doença surge pela 

primeira vez, na maioria dos casos no final da adolescência até meados dos anos 20. Quanto ao 

sexo, as mulheres são mais propensas que os homens. (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2017). Ademais, acredita-se que uma em cada seis pessoas experimentará 

depressão em algum momento (BROMET et al., 2011; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2017c) e que aproximadamente 80% das pessoas em remissão experimentarão pelo menos uma 

recorrência durante a vida (VOS et al., 2004), evidenciando que o manejo clínico dessa 

patologia ainda precisa avançar.  

 

1.2 Fisiopatologia da depressão  

 

A fisiopatologia da depressão tem sido relacionada a diversas alterações que 

mostram-se inter-relacionadas, como diminuição da função das monoaminas (BERTON; 

NESTLER, 2006), decréscimo dos níveis de fatores neurotróficos (DUMAN; MONTEGGIA, 

2006), inflamação (DOWLATI et al., 2010; HAAPAKOSKI et al., 2015), variantes genéticas 

e exposição a estressores (OTTE et al., 2016), estresse oxidativo (BILICI et al., 2001; 

FERREIRA MELLO et al., 2013; NG et al., 2008) e disfunção do eixo hipotalámo-hipófise-

adrenal (FARDET; PETERSEN; NAZARETH, 2012; ROY et al., 1987).  

 

Figura 1 – Fatores envolvidos na fisiopatologia da depressão 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apesar dos avanços na compreensão da neurobiologia dessa doença, nenhum desses 

fatores isoladamente, até o momento, é capaz de explicar todas as facetas da doença (OTTE et 

al., 2016). Entretanto, considerando o mecanismo de ação dos antipsicóticos atípicos, a 

possibilidade de uso desses medicamentos no tratamento da depressão (KOMOSSA et al., 

2010; WRIGHT; EILAND; LORENZ, 2013), têm sustentado a importância das monoaminas 

na fisiopatologia dessa doença, assim como de fatores que interferem na disponibilidade desses 

neurotransmissores, como o BDNF (MATTSON; MAUDSLEY; MARTIN, 2004), e de 

moléculas que prejudicam a integridade do sistema nervoso, como os radicais livres (VALKO 

et al., 2007). 

 

1.2.1 Hipótese monoaminérgica 

 

Uma redução da disponibilidade das monoaminas é apontada por essa hipótese 

como a causa da depressão (BERTON; NESTLER, 2006; PITTENGER; DUMAN, 2008). O 

desenvolvimento de comportamento depressivo-símile em animais tratados com reserpina, 

fármaco que provoca depleção desses neurotransmissores ao inibir o transportador vesicular de 

monoaminas, reforça essa hipótese (ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 2014). 

Além disso, o mecanismo de ação dos medicamentos mais utilizados atualmente 

para tratar a depressão baseia-se, especialmente, nessa hipótese, uma vez que atuam bloqueando 

proteínas pré-sinápticas transportadoras de monoaminas, que recaptam o neurotransmissor da 

fenda sináptica; inibindo a monoaminoxidase, enzima responsável pela degradação das 

monoaminas; ou inibindo/excitando receptores pré-sinápticos ou pós-sinápticos que regulam a 

liberação desses neurotransmissores (NEMEROFF; OWENS, 2002). 

Estudos com tomografia por emissão de pósitrons mostram que o aumento da 

neurotransmissão serotoninérgica (ARAKAWA et al., 2016; MEYER et al., 2004) e/ou 

noradrenérgica com o uso de antidepressivos resulta em melhora dos sintomas dessa doença 

(ARAKAWA et al., 2008; MORIGUCHI et al., 2017; YATHAM et al., 2017), ratificando a 

relevância das monoaminas na fisiopatologia da depressão.  

A serotonina, a norepinefrina e a dopamina são as principais monoaminas. A 

serotonina é sintetizada a partir do aminoácido essencial l-triptofano e apresenta vários tipos de 

receptores com  distribuição bastante variada (JACOBS; AZMITIA, 1992; MELTZER et al., 

1998). Esse neurotransmissor estimula a transcrição de BDNF por meio da ativação dos 

receptores 5-HT via proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMPc (CREB), enquanto 

o BDNF aumenta o crescimento e a sobrevivência dos neurônios 5-HT (MATTSON; 
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MAUDSLEY; MARTIN, 2004), o que revela um elo entre a hipótese monoaminergica e a 

hipótese neurotrófica. 

A norepinefrina (NE) modula o processamento da memória de trabalho, o 

comportamento e a atenção no córtex pré-frontal (MALETIC et al., 2017) e a dopamina (DA) 

modula as funções de recompensa e motivação, memória e atenção (GRACE, 2016). Ademais, 

danos no sistema dopaminérgico causam redução da atividade do sistema serotonérgico 

resultando na expressão de comportamento depressivo (LEE et al., 2015). 

Tendo em vista as funções desses neurotransmissores e os sintomas decorrentes da 

redução de sua disponibilidade (BERTON; NESTLER, 2006; PITTENGER; DUMAN, 2008),  

estes continuam sendo importantes no tratamento da depressão, apensar da existência de outras 

hipóteses que buscam explicar a fisiopatologia dessa doença. 

 

1.2.2 Hipótese neurotrófica 

 

A hipótese neurotrófica tem sido sustentada por alterações cerebrais, como a atrofia 

hipocampal em pacientes deprimidos, o que sugere uma redução dos níveis de fatores 

neurotróficos nesse grupo de pessoas, especialmente do BDNF (DUMAN; MONTEGGIA, 

2006; KAREGE et al., 2005; MONTEGGIA et al., 2004). Outra evidência importante do papel 

do BDNF na depressão é o efeito antidepressivo da infusão direta desse fator no hipocampo 

(SHIRAYAMA et al., 2002), o que fortalece essa hipótese. 

O BDNF é uma das neurotrofinas mais importantes e é altamente expresso no 

hipocampo, onde possui uma variedade de funções, incluindo a regulação da morfologia 

neuronal e da plasticidade sináptica por ligação ao receptor tropomiosina quinase B (TrkB), 

sendo, portanto, um fator importante na regulação da arquitetura neuronal juntamente com 

outros fatores intrínsecos e extrínsecos (LEE et al., 2001; PARK; POO, 2013). 

A exposição a fatores estressores, a qual é utilizada para provocar comportamento 

depressivo-símile em estudos pré-clínicos (WILLNER, 2005), reduzem a sinalização mediada 

por BDNF no hipocampo, enquanto o tratamento crônico com antidepressivos aumenta essa 

sinalização (DUMAN; MONTEGGIA, 2006; NESTLER et al., 2002).  

Além disso, o excesso de glicocorticoides, o qual também pode induzir 

comportamento depressivo-símile (SILVA et al., 2016), reduz as taxas de proliferação da zona 

subgranular (SGZ) do hipocampo, por meio da ativação de receptores de glicocorticoides, 

produzindo alterações atróficas nessa área (MCEWEN, 2007). Por outro lado, grande parte dos 

antidepressivos induzem a divisão mitótica de progenitores neurais da SGZ promovendo 
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neurogênese no hipocampo adulto e o bloqueio desse processo inibe os efeitos terapêuticos da 

maioria desses medicamentos em modelos de roedores (PITTENGER; DUMAN, 2008; 

SAHAY; HEN, 2007), destacando o importante papel da neurogênese para o tratamento da 

depressão.  

Em conjunto, as evidências apresentadas fazem do BDNF um importante fator 

relacionado à fisiopatologia da depressão e ao tratamento dessa doença, sendo fundamental a 

sua análise em estudos que investigam agentes com efeito antidepressivo. 

 

1.2.3 Estresse oxidativo  

 

Estudos pré-clínicos e clínicos têm revelado que o estresse oxidativo está envolvido 

na patogênese de transtornos psiquiátricos (BILICI et al., 2001; FERREIRA MELLO et al., 

2013; NG et al., 2008). Alterações de parâmetro oxidativos identificadas em pacientes com 

depressão, como elevada quantidade de produtos da peroxidação lipídica (BILICI et al., 2001; 

NILGÜN et al., 2012; SARANDOL et al., 2006), níveis diminuídos de glutationa reduzida 

(GSH) (GODLEWSKA; NEAR; COWEN, 2015), dano oxidativo do DNA (FORLENZA; 

MILLER, 2006) e reduzida quantidade de vitaminas C e E (KHANZODE et al., 2003; MAES 

et al., 2000; OWEN et al., 2005) ratificam esse envolvimento. 

Apesar da existência de mecanismos de proteção contra os radicais livres, como a 

glutationa reduzida, o dano oxidativo, até certo ponto, é inerente à vida aeróbia e é subjacente 

ao processo de envelhecimento (DAVIES, 2001; FINKEL; HOLBROOK, 2000; SIES, 1997). 

Vale destacar, entretanto, que os radicais livres, moléculas altamente instáveis com elétrons não 

emparelhados como as espécies reativas de oxigênio (EROs), podem danificar proteínas 

celulares, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos (FILOMENI; CIRIOLO, 2006), sendo, 

portanto, capazes de danificar diferentes tipos de células. 

Alguns estudos demonstraram reversão de distúrbios oxidativos após tratamento 

com antidepressivos (BILICI et al., 2001; HERKEN et al., 2007; KHANZODE et al., 2003). 

Diferentes classes desses agentes mostraram reestabelecer, em graus variados, a depleção de 

glutationa (PAL; DANDIYA, 1994), e outros fármacos que atuam no sistema nervoso central, 

como a lamotrigina, o aripiprazol e o escitalopram, preveniram a depleção de glutationa 

peroxidase (GSH-Px) e o aumento da peroxidação lipídica (EREN; NAZIROĞLU; 

DEMIRDAŞ, 2007). 
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Nesse contexto, a defesa antioxidante prejudicada e o efeito antioxidante 

apresentado por antidepressivos revelam a importância da análise de parâmetro oxidativos em 

estudos que investigam agentes com efeito antidepressivo. 

 

1.3 Farmacoterapia da depressão 

 

1.3.1 Farmacoterapia convencional  

 

Com base em seu mecanismo de ação ou em sua estrutura química, os 

antidepressivos podem ser classificados em: inibidores da monoaminoxidase (IMAO), 

antidepressivos tricíclicos (ADT), inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS), 

inibidores da receptação de serotonina-norepinefrina (ISRSN), moduladores do receptor 5-

HT2, antidepressivos tetracíclicos e antidepressivos unicíclicos (KATZUNG; MASTERS; 

TREVOR, 2017). Os IMAO foram os primeiros a serem descobertos, em seguida, surgiram os 

ADT, deslocados da categoria de agentes de primeira escolha pelos ISRS e pelos ISRSN devido 

ao perfil de efeitos adversos mais favorável e melhor índice terapêutico desses últimos 

(CIPRIANI et al., 2009; GORENSTEIN; SCAVONE, 1999).  

A fenelzina, a tranilcipromina, a isocarboxazida e a moclobemida são os principais 

fármacos pertencentes ao grupo dos IMAO, os quais atuam inibindo a monoaminoxidase, 

enzima responsável pela degradação das monoaminas. Dentre as desvantagens do uso desses 

fármacos destacam-se as interações graves, como a “reação do queijo”, que consiste em uma 

resposta hipertensiva intensa a alimentos contendo tiramina (RANG, H.P; RITTER, J.M.; 

FLOWER, R.J.; HENDERSON, 2016). 

Quanto aos ADT, estes atuam inibindo a recaptação da serotonina e da 

norepinefrina, entretando são capazes de inibir receptores muscarínicos, receptores H1 de 

histamina e receptores α-adrenérgicos causando, respectivamente, boca seca, sedação e 

hipotensão (STAHL, 2014). Por outro lado, os ISRS e os ISRSN também inibem a recaptação 

das monoaminas, mas carecem dos efeitos potentes anticolinérgico, anti-histamínico e anti-

adrenérgicos dos ADT, provocando, por conseguinte, menos efeitos colaterais (KATZUNG; 

MASTERS; TREVOR, 2017). 

A desvenlafaxina (DVS), metabólito ativo da venlafaxina, atua inibindo de forma 

semelhante a receptação de serotonina e norepinefrina, enquanto a venlafaxina é um inibidor 

fraco da recaptação de norepinefrina (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2017). A DVS 

apresenta meia-vida de 11 horas, é metabolizada através de conjugação e da CYP3A4, mas 
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quase 50% desse fármaco é excretado inalterado na urina (PERRY; CASSAGNOL, 2009; 

SEO et al., 2010). A utilização da DVS no tratamento da depressão foi aprovada pela Food 

and Drug Administration dos Estados Unidos (FDA) com base em diversos estudos (BOYER 

et al., 2008; DEMARTINIS et al., 2007; LIEBOWITZ et al., 2008). 

 

Figura 2 – Fórmula estrutural da desvenlafaxina 

 

 

 

Fonte: PubChem (2019). 

 

Além da DVS, que faz parte da classe dos ISRSN, outros fármacos são utilizados 

no tratamento da depressão, como a trazodona, a mirtazapina e a bupropiona, os quais são 

representantes dos moduladores do receptor 5-HT2, dos antidepressivos tetracíclicos e dos 

antidepressivos unicíclicos, respectivamente (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2017). A 

trazodona combina o antagonismo de 5-HT2A e 5-HT2C com a inibição da receptação da 

serotonina, a mirtazapina bloqueia os receptores α-adrenérgicos e o receptor 5-HT2C, e a 

bupropiona inibe a receptação da norepinefrina e da dopamina (RANG, H.P; RITTER, J.M.; 

FLOWER, R.J.; HENDERSON, 2016). 

De modo geral, os antidepressivos atuam aumentando a disponibilidade das 

monoaminas por meio de vários mecanismos (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2017). 

Contudo, apresar da ampla utilização desses medicamentos, em torno de 50% dos pacientes 

com depressão não respondem adequadamente ao tratamento com antidepressivos 

convencionais (RUSH et al., 2006; TRIVEDI et al., 2006), o que revela a necessidade da busca 

por novas estratégias terapêuticas, como o uso de antipsicóticos atípicos (BERMAN et al., 

2009; TRIVEDI et al., 2008). 
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1.3.2 Antipsicóticos atípicos  

 

O uso adjunto de antipscióticos atípicos no tratamento da depressão, como o 

aripiprazol, a olanzapina e a quetiapina, tem se mostrado mais efetivo que o placebo com uma 

probabilidade 2 vezes maior de remissão (NELSON; PAPAKOSTAS, 2009; SPIELMANS et 

al., 2013). Os antipsicóticos atípicos induzem menos efeitos colaterais extrapiramidais que os 

antipsicóticos típicos (CORRELL; LEUCHT; KANE, 2004) e apresentam tolerabilidade 

superior e efeitos potenciais sobre sintomas negativos, o que os torna uma opção terapêutica 

para o tratamento de outros distúrbios além da esquizofrenia (KOMOSSA et al., 2010). 

Dentre as ações farmacológicas associadas ao efeito antidepressivo desses 

medicamentos destacam-se o antagonismo do receptor 5-HT2A e a atividade agonista parcial 

do receptor 5-HT1A e de receptores de dopamina (DEBATTISTA; HAWKINS, 2009). Além 

disso, o agonismo parcial do receptor 5-HT1A e o antagonismo dos receptores 5-HT6 e 5-HT7 

parecem contribuir para os efeitos benéficos desses agentes sobre a cognição (MELTZER; 

MASSEY, 2011). 

Estudos clínicos revelam um maior alívio dos sintomas da depressão devido à 

adição do aripiprazol (ARI) ao esquema terapêutico de pacientes que não apresentam resposta 

adequada a antidepressivos convencionais  (KOMOSSA et al., 2010), incluindo a melhora do 

comprometimento cognitivo (RATAJCZAK et al., 2013; RUSSO et al., 2013; YEH et al., 

2014), sugerindo que o aripiprazol pode ser considerado uma possibilidade terapêutica para 

manejo da depressão resistente. 

O aripiprazol, 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazin-1-il]-butoxi]-3,4-di-hidro-1H-

quinolin-2-ona, apresenta alta biodisponibilidade por via oral (87%), atinge sua concentração 

plasmática máxima entre 3 e 5 horas após a administração e é metabolizado principalmente no 

fígado pelas enzimas CYP3A4 e CYP2D6 (TOPOLOV; GETOVA, 2016). A meia-vida do ARI 

e do dehidroaripiprazol, seu metabólito ativo, são de 75 e 94 horas, respectivamente (OTSUKA 

AMERICA PHARMACEUTICAL, 2014). 

Os efeitos colaterais mais frequentes decorrentes do uso desse fármaco são acatisia 

em adultos e tremores em adolescentes (KIRSCHBAUM et al., 2008; SELFANI et al., 2017). 

Quanto ao ganho de peso e as alterações nos níveis de prolactina, o ARI apresenta menor 

propensão de ganho de peso comparado a outros antipsicóticos atípicos e não causa alteração 

significativa dos níveis de prolactina (GRÜNDER et al., 2008; LEUCHT et al., 2013; 

REYNOLDS; KIRK, 2010).  
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Figura 3 – Fórmula estrutural do aripiprazol 

 

 

 

Fonte: PubChem (2019). 

 

Quanto ao mecanismo de ação, o ARI atua sobre o receptor D2 de dopamina tanto 

como um agonista parcial em estruturas mesocorticais, quanto como um antagonista na via 

mesolímbica. O aripiprazol também é antagonista do receptor 5-HT2A, agonista parcial do 

receptor 5-HT1A (CELADA et al., 2004), antagonista do receptor 5-HT7 e agonista parcial no 

receptor 5-HT2C (ZHANG et al., 2006). Ademais, não apresenta efeito anticolinérgico e tem 

um baixo efeito antagonista dos receptores H1 de histamina e α1-adrenérgico (GREENAWAY; 

ELBE, 2009).  

A ativação dos receptores 5-HT1A no córtex pré-frontal aumenta a atividade dos 

neurônios dopaminérgicos na área tegmental ventral e provoca a liberação de dopamina 

mesocortical (DÍAZ-MATAIX et al., 2005). Evidências de que o sistema dopaminérgico no 

córtex pré-frontal está envolvido na função cognitiva  (DIAS; ROBBINS; ROBERTS, 1996; 

SAWAGUCHI; GOLDMAN-RAKIC, 1991), sugerem que o efeito do ARI sobre a memória 

também pode ser mediado pelo sistema dopaminérgico nessa área cerebral.  

Em doses baixas, o agonismo parcial do receptor 5-HT1A e o antagonismo do 

receptor 5-HT7 são mais intensos, bem como o agonismo pacial dos receptores D2, reforçando 

a neurotransmissão dopaminérgica deficiente na depressão, enquanto doses mais elevadas 

promovem um maior efeito antagonista dos receptores D2 (STAHL, 2014). Assim, a dosagem 

de agentes antipsicóticos atípicos para tratamento da depressão não é idêntica à dose utilizada 

para trataento da esquizofrenia. A dose alvo para o aripiprazol na depressão parece estar entre 

5 e 20 mg por dia, sendo 2 mg uma dose inicial razoável (FAVA et al., 2012). 
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1.4 Modelos animais de depressão 

 

Diversos modelos animais de indução de depressão são utilizados em busca de 

esclarecer a fisiopatologia dessa condição e de identificar novas opções terapêuticas mais 

eficientes. Dentre esses modelos podemos citar a indução de depressão por meio de separação 

materna (VETULANI, 2013), isolamento social (WALLACE et al., 2009), estresse crônico 

(WILLNER, 2005) e administração de reserpina (ANTKIEWICZ-MICHALUK et al., 2014), 

corticosterona (DE SOUSA, 2015) ou lipopolissacarídeo (RODRIGUES et al., 2018).  

Dentre os modelos supracitados, optou-se pelo modelo de depressão induzida por 

corticosterona, uma vez que este apresenta validade de face (STERNER; KALYNCHUK, 

2010), provoca efeitos negativos sobre a memória (DE SOUSA, 2015) e é sugerido como um 

modelo de depressão resistente (AGO et al., 2013; IIJIMA et al., 2010). 

 

1.4.1 Modelo animal de depressão induzida por corticosterona 

 

Figura 4 – Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Otte et al, 2016.  

 

O cortisol tem a sua síntese regulada pelo hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), 

secretado pela hipófise anterior em resposta à liberação do fator liberador de corticotrofina 
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(CRH) pelo hipotálamo. O ACTH, por sua vez, estimula a liberação de cortisol pelo córtex da 

glândula adrenal e o próprio cortisol atua sobre os receptores de glicocorticoides presentes no 

hipotálamo e na hipófise, inibindo a liberação de CRH e ACTH, respectivamente (MARIA et 

al., 2008). O cortisol também exerce feedback negativo sobre o eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal (HHA) através do hipocampo e do córtex pré-frontal, enquanto a amígdala promove a 

estimulação desse eixo (HERMAN et al., 2003).  

Prejuízos da sinalização do receptor de corticosteróide interferem na atividade 

desse do eixo HHA ao provocar redução do feedback negativo do cortisol, aumento da produção 

de CRH e, por conseguinte, hipercortisolismo (HOLSBOER, 2000). O hipercortisolismo 

resultante está associado à resistência à insulina, à dislipidemia e à hipertensão (TSIGOS; 

CHROUSOS, 2002). Além disso, alterações nesse eixo estão relacionadas à disfunção cognitiva  

em pacientes deprimidos (HINKELMANN et al., 2009).  

O envolvimento do eixo HHA na fisiopatologia da depressão também é suportado 

pela presença de sintomas depressivos e mudanças atróficas no hipocampo que prejudicam a 

neurogênese e contribuem para a redução do volume dessa área no hipocampo em pacientes 

com síndrome de Cushing (MCEWEN, 2007; NESTLER et al., 2002). Ademais, diversos 

estudos mostram aumento das concentrações sérica e salivar de glicocorticóides em pacientes 

com depressão (FARDET; PETERSEN; NAZARETH, 2012; KNORR et al., 2010). 

Além das evidências supracitadas, a administração crônica de corticosterona em 

camundongos mostrou-se capaz de induzir comportamentos depressivo-símile e alterações 

neuroquímicas relacionadas à fisiopatologia da depressão. Dentre os comportamentos 

depressivos-símile e os comportamentos relacionados ao quadro clínico depressivo,  destacam-

se aumento do tempo de imobilidade nos testes de nado forçado e suspensão de cauda, bem 

como redução do consumo de sacarose, redução da interação social e prejuízo da memória de 

trabalho (DE SOUSA et al., 2018; SILVA et al., 2013; ZHAO et al., 2008). 

Quanto às alterações neuroquímicas induzidas pela administração crônica de 

corticosterona, as alterações oxidativas e neurotróficas são algumas das mais descritas. Estudos 

pré-clínicos demonstram aumento dos níveis de malondialdeído, aumento da atividade da 

superóxido dismutase (SOD), redução dos níveis de glutationa-reduzida (GSH) e aumento dos 

níveis de nitrito em áreas importantes como o córtex pré-frontal e o hipocampo (OLIVEIRA et 

al., 2017; SILVA et al., 2016). Os níveis de BDNF no hipocampo também foram reduzidos a 

partir da administração crônica de corticosterona e essa redução foi acompanhada por prejuízo 

da memória de trabalho (DE SOUSA et al., 2015). 



26 
 

Alteração da memória de trabalho também foi acompanhada pela redução dos 

níveis de acetilcolinesterase no hipocampo de animais submetidos ao modelo de indução de 

depressão por administração crônica de corticosterona (DE SOUSA et al., 2018). A reversão 

dessas e das demais alterações supracitadas por meio do uso de agentes antidepressivos e 

antioxidantes reforçam a importância do eixo HHA na fisiopatologia da doença e, 

consequentemente, na investigação de agentes que atuem nas alterações provocadas por sua 

desregulação.  
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

Mundialmente, mais de 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017b). Apesar do tratamento desses pacientes por 

meio do uso de agentes como a desvenlafaxina ser amplo, o número de pessoas que não 

alcançam remissão é significativo (RUSH et al., 2006) e alguns sintomas não são revertidos por 

esses medicamentos, como as alterações cognitivas (DE SOUSA et al., 2018), as quais têm sido 

associadas a uma menor resposta ao tratamento (STORY et al., 2008).   

A resposta parcial aos antidepressivos convencionais pode ser superada, em parte, 

por meio da adiação do aripirpazol ao esquema terapêutico (KOMOSSA et al., 2010), 

resultando em polifarmácia, o que acarreta um risco aumentado de efeitos colaterais. Nesse 

sentido, a investigação dos efeitos do aripiprazol em monoterapia sobre alterações 

comportamentais e neuroquímicas provocadas pelo modelo animal de depressão induzida por 

corticosterona é relevante para identificação da possibilidade do uso desse fármaco 

isoladamente no tratamento da depressão. 

Considerando o mecanismo de ação dos antipsicóticos atípicos, classe a qual o 

aripirpazol pertence, a possibilidade de uso desses medicamentos no tratamento da depressão 

(KOMOSSA et al., 2010; WRIGHT; EILAND; LORENZ, 2013) têm sustentado a importância 

das monoaminas na fisiopatologia dessa doença, assim como de fatores que interferem na 

disponibilidade desses neurotransmissores, como o BDNF (MATTSON; MAUDSLEY; 

MARTIN, 2004), e de moléculas que prejudicam a integridade do sistema nervoso, como os 

radicais livres (VALKO et al., 2007). 

Por conseguinte, à medida que o aripiprazol se mostra capaz de reverter sintomas 

depressivos quando associado a agentes antidepressivos, de promover aumento dos níveis de 

BDNF (NOWAKOWSKA et al., 2014) e de reduzir a peroxidação lipídica (EREN; 

NAZIROĞLU; DEMIRDAŞ, 2007) em algumas condições, a análise dos seus efeitos sobre 

esses parâmetros em um modelo animal considerado um modelo de depressão resistente faz-se 

necessária para subsidiar seu uso em monoterapia no tratamento da depressão, visando a 

manutenção do efeito antidepressivo em casos resistentes, entretanto, sem as desvantagens da 

polifarmácia. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Estudar os efeitos do aripiprazol sobre alterações comportamentais e neuroquímicas 

provocadas pelo modelo animal de depressão induzida por corticosterona. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar os efeitos do aripiprazol sobre o comportamento depressivo-símile, o 

comportamento social e a memória de trabalho de camundongos submetidos ao modelo de 

depressão induzida por corticosterona. 

 Determinar os níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) no hipocampo de 

camundongos submetidos ao modelo de depressão induzida por corticosterona tratados com 

aripiprazol. 

 Determinar os níveis de malondialdeído e glutationa reduzida no hipocampo de 

camundongos submetidos ao modelo de depressão induzida por corticosterona tratados com 

aripiprazol. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados camundongos Swiss fêmeas (n: 160) com 2 a 3 meses de idade e 

em média 25-30g de peso, provenientes do Biotério do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento 

de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará (UFC), mantidos em ambiente com 

temperatura controlada (22±1°C), com ciclo claro/escuro de doze horas e recebendo água e 

comida à vontade. Este estudo foi desenvolvido de acordo com os preceitos da Lei 11.794 de 

8 de outubro de 2008, com o Decreto 6.899 de 15 de julho de 2009, bem como com as normas 

editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Ceará 

(CEUA-UFC) sob o CEUA nº 7022230418. 

 

4.2 Drogas 

 

4.2.1 Desvenlafaxina  

 

Succinato de desvenlafaxina monoidratada (DVS) (Lab. Wyeth) foi macerado, 

dissolvido em água destilada e administrado por via oral (v.o.) durante 7 dias consecutivos na 

dose de 20 mg/kg em um volume de 0,1ml/10g de peso de animal. A dose de DVS foi calculada 

a partir da dose utilizada para tratamento humano em uma base de mg/m2 de superfície corporal 

(REAGAN-SHAW; NIHAL; AHMAD, 2007) e escolhida com base em um estudo anterior (DE 

SOUSA, 2015).  

 

4.2.2 Aripiprazol   

 

Aripiprazol (ARI) (Otsuka America Pharmaceutical, Inc.) foi macerado, dissolvido 

em água destilada e administrado por via oral (v.o.) durante 7 dias consecutivos na dose de 0.5 

e 1mg/kg em um volume de 0,1ml/10g de peso de animal. Essas doses foram calculadas a partir 

das doses de 2,5 mg e 5 mg, respectivamente, utilizadas em humanos para tratamento da 

depressão em uma base de mg/m2 de superfície corporal  (FAVA et al., 2012; REAGAN-

SHAW; NIHAL; AHMAD, 2007)(REAGAN-SHAW; NIHAL; AHMAD, 2007). 
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4.3 Modelo animal de depressão induzida por corticosterona 

 

Os animais receberam corticosterona (corticosterona, 21 acetato, Sigma-Aldrich, 

U.S.A) durante 21 dias consecutivos, entre 09:00 e 11:30h, na dose de 20mg/kg por via 

subcutânea (s.c). A corticosterona (CORT) foi suspensa em solução salina, contendo 0,1% de 

dimetil sulfoxido (DMSO) e 0,3% Tween-80 e administrada em volume de 0,1ml/10g de peso 

de animal (SILVA et al., 2013; ZHAO et al., 2008). 

 

4.4 Desenho experimental 

 

A fim de estudar os efeitos do aripiprazol sobre alterações comportamentais e 

neuroquímicas em camundongos submetidos ao modelo animal de depressão induzida por 

corticosterona, os animais foram divididos aleatoriamente nos grupos de experimentais 

dispostos a seguir:  

 Grupo controle (V+V): os animais receberam uma injeção diária de veículo (tween 0,3%) 

por via subcutânea (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de tratamento 

foi administrado veículo por via s.c. e água destilada (veículo) por via oral (v.o.). 

 Grupos tratados com veículo e DVS (V+DVS): os animais receberam uma injeção diária de 

veículo (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de tratamento foi 

administrado veículo (s.c.) e DVS 20mg/kg (v.o.). 

 Grupos tratados com veículo e ARI (V+ARI): os animais receberam uma injeção diária de 

veículo (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de tratamento foi 

administrado veículo (s.c.) e ARI 0.5 ou 1 mg/kg (v.o.). 

 Grupo tratado com CORT (CORT+V): os animais receberam uma injeção diária de CORT 

20mg/kg (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de tratamento foi 

administrado CORT 20mgkg (s.c.) e água destilada (veículo) por v.o.. 

 Grupos tratados com CORT e DVS (CORT+DVS): os animais receberam uma injeção 

diária de CORT 20mg/kg (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de 

tratamento foi administrado CORT 20mg/kg (s.c.) e DVS 20mg/kg (v.o.). 

 Grupos tratados com CORT e ARI (CORT+ARI): os animais receberam uma injeção diária 

de CORT 20mg/kg (s.c.) durante 14 dias consecutivos e entre o 15º e o 21º dia de tratamento 

foi administrado CORT 20mg/kg (s.c.) e ARI 0.5 ou 1 mg/kg (v.o.). 
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Portanto, o protocolo experimental utilizado consistiu em 21 dias de administrações 

e foi executado duas vezes para que os mesmos animais não precisassem ser submetidos a todos 

os testes comportamentais e para garantir a quantidade de amostras necessárias para realização 

dos testes neuroquímicos.  

Na primeira execução, uma hora após a última administração do fármaco utilizado, 

os animais foram submetidos aos seguintes testes comportamentais: campo aberto, rota rod e 

suspensão de cauda. Imediatamente após os testes comportamentais, os animais foram 

eutanasiados por decapitação e o hipocampo (HC) foi dissecado para determinação dos níveis 

de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF). 

Na segunda execução, uma hora após a última administração do fármaco no 

vigésimo primeiro dia de tratamento, os animais foram submetidos aos seguintes estes 

comportamentais: labirinto em Y, interação social e nado forçado.  Em seguida, os animais 

foram eutanasiados por decapitação e o hipocampo (HC) foi dissecado para determinação dos 

níveis de malondialdeído e glutationa reduzida. 

 

Figura 5 – Protocolo experimental 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.5 Testes comportamentais 

 

4.5.1 Teste do campo aberto 

 

Este teste foi utilizado para avaliação da atividade locomotora e exploratória do 

animal e consiste em observar e registrar (figura 4) o número de cruzamentos com as quatros 

patas (crossing), o número de levantamentos (rearing) e o número de comportamentos de 

autolimpeza (grooming) executados durante 5 minutos de permanência em uma caixa de 

acrílico de paredes transparentes e piso preto (30 x 30 x 15 cm) dividida em 9 quadrantes 

iguais após 1 minuto de habituação (ARCHER, 1973). 

 

Figura 6 – Teste do campo aberto 

  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5.2 Teste do rota rod 

 

Para avaliação da coordenação motora dos animais, estes foram submetidos ao 

teste rota rod. O rota rod (Insight®) consiste em um aparato com barras giratórias cilíndricas 

elevadas, cujas rotações por minuto podem ser reguladas (figura 5). O tempo de latência, o 

número de quedas e o tempo de permanência na barra foram contabilizados por minuto 

(ROSLAND; HUNSKAAR; HOLE, 1990). 
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Figura 7 – Aparelho rota rod para camundongos (Insight®) 

 

 

 

Fonte: Insight®. 

 

4.5.3 Teste do nado forçado 

 

Os animais foram colocados individualmente em cilindros de acrílico (figura 6A) 

com 35 cm de altura e base com 24 cm de diâmetro contendo uma coluna de água de 13,5 cm. 

O tempo de imobilidade foi contabilizado durante 5 min de observação (PORSOLT; BERTIN; 

JALFRE, 1977). Considerou-se como imobilidade a realização de movimentos mínimos pelo 

animal para manter a cabeça fora da água.  

 

4.5.4 Teste da suspensão de cauda 

 

Utilizado para screening de fármacos antidepressivos, este teste (figura 6B) 

consiste em manter os animais suspensos a 50 cm do chão por meio de uma fita fixada a 1 cm 

da ponta da cauda durante 5 minutos. O tempo de imobilidade durante esse período foi 

registrado para posterior análise (STERU, 1985).  
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Figura 8 – Teste do nado forçado e teste da suspensão de cauda 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.5.5 Teste de interação social 

 

Para avaliação do comportamento social, os animais foram colocados em uma 

caixa com 3 compartimentos: um compartimento contendo um animal de mesmo sexo e idade 

dentro de uma gaiola (câmara social), um compartimento neutro e outro compartimento 

contendo uma gaiola sem animal. Durante 5 minutos de observação foram contabilizados o 

tempo de permanência no compartimento com o animal e o tempo de permanência no 

compartimento contendo uma gaiola sem animal (KOSHIMIZU; LEITER; MIYAKAWA, 

2012). Em seguida foi utilizada a seguinte fórmula: (% do tempo gasto na câmara social) - % 

do tempo gasto na câmara contendo uma gaiola sem animal). 

 

Figura 9 – Teste de interação social 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.5.6 Teste do labirinto em Y 

 

Este teste foi utilizado para avaliação da memória de trabalho. O labirinto em Y 

apresenta 3 braços (40 x 5 x 16 cm) posicionados com ângulos iguais entre eles, cada braço 

foi numerado e o animal foi colocado no braço um. Durante 8 minutos a sequência dos braços 

explorados foi registrada e analisada de forma a determinar o número de entradas no braço 

sem repetição (SARTER; BODEWITZ; STEPHENS, 1988). Uma alternação foi considerada 

correta quando o animal explorou um braço diferente do que visitou anteriormente. A 

porcentagem de alterações espontânea foi calculada pela razão: alterações corretas/(número 

de visitas aos braços - 2) x100. 

 

Figura 10 – Teste do labirinto em Y 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.6 Pesagem 

 

Os animais foram pesados no 1º, 7º, 14º e 21º dia do protocolo a fim de analisar a 

variação de peso dos animais ao longo do protocolo. A variação de peso foi obtida a partir do 

cálculo da diferença entre o peso do animal no 21º dia e o peso do animal no 1º do protocolo 

experimental. 
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4.7 Determinação dos níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro  

 

 Para homogeneização do hipocampo foi adicionado ao eppendorf tampão PBS 

(pH 7,4) contendo inibidor de protease (Sigma-Aldrich). Cada amostra teve o nível de BDNF 

quantificado por ensaio imunoenzimático (ELISA; R&D Systems, USA) executado conforme 

as instruções do fabricante e os resultados foram expressos em picograma de BDNF/g de 

tecido. 

 

4.8 Determinação de parâmetros oxidativos 

 

4.8.1 Determinação dos níveis de malondialdeído 

 

A peroxidação lipídica foi avaliada por meio da determinação dos níveis de 

malondialdeído, uma das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), no hipocampo 

dos animais submetidos ao protocolo experimental. As amostras coletadas foram 

homogenizadas com tampão fosfato de potássio monobásico 50 mM e pH 7,4. Em seguida, 

100 μL de ácido perclórico a 35% foi adicionado a 63μL do homogeneizado e essa mistura 

foi centrifugada (5000rpm/10min/4ºC). Após esse processo, 150 μL do sobrenadante foi 

adicionado a 50 μL de ácido tiobarbitúrico a 1,2% e o microtubo contendo essa mistura foi 

aquecido em banho maria a 95ºC durante 30 minutos. Posteriormente, 150 μL da mistura foi 

adicionado em cada poço da placa de ELISA. A absorbância foi mensurada a 535 nm e 

expressa em mcg de MDA/g de tecido úmido (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 

 

4.8.2 Determinação dos níveis de glutationa reduzida 

  

Para avaliação de mecanismos endógenos protetores contra radicais livres, os níveis 

de glutationa reduzida (GSH) foram determinados utilizando-se o método baseado na reação de 

reagente de Ellman (DTNB). Inicialmente as amostras foram diluídas em tampão de 0,02 M de 

EDTA (10% w / v) e adicionadas a uma solução de ácido tricloroacético a 50%. Após 

centrifugação (3000 rpm/15 min), o sobrenadante do homogeneizado foi recolhido e os níveis 

de GSH foram determinados (SEDLAK; LINDSAY, 1968). Em seguida, as amostras foram 

misturadas com 0,4 M de tampão tris-HCl (pH 8,9) e 0,01 M de DTNB. A absorbância foi 

mensurada a 412 nm e expressa em ng de GSH/g de tecido úmido 
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4.9 Análise estatística 

 

A análise estatística dos dados foi realizada através do software GraphPad Prism 

6, San Diego Califórnia, EUA. Os resultados foram comparados por análise de variância de 

duas vias seguido pelo teste de Tukey (post hoc test) para comparações múltiplas. Os fatores 

utilizados na análise foram “modelo de corticosterona” e “tratamento”. Para todas as análises, 

o nível de significância estabelecido foi p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Efeitos da administração de ARI sobre o comportamento 

 

5.1.1 Efeitos da administração de ARI sobre a atividade exploratória e locomotora 

 

Para investigação de alterações na atividade locomotora e exploratória dos 

animais, estes foram submetidos ao teste de campo aberto. A análise deste teste revelou 

influência dos fatores “modelo de corticosterona” [F (1, 72) = 11,46; P = 0,0012] e 

“tratamento” [F (3, 72) = 18,08; P < 0,0001] sobre o número de cruzamentos (crossing), mas 

não houve interação significativa entre esses fatores. O teste post hoc mostrou que o grupo 

V+ARI 1 apresentou um menor número de cruzamentos que o grupo V+V (P <0,05), enquanto 

o grupo V+DVS 20 apresentou um número maior de cruzamentos comparado aos grupos 

V+ARI 0.5 (P<0,01) e V+ARI 1 (P<0,0001). Quanto aos grupos CORT, houve diferença 

apenas entre o número de cruzamentos dos grupos tratados com CORT+ARI 1 e 

CORT+DVS20 (P<0,001), sendo este maior que o primeiro. 

No que diz respeito ao número de levantamentos (rearing) e ao número de 

comportamentos de autolimpeza (grooming), não houve influência dos fatores “modelo de 

costicosterona” e “tratamento” sobre esses parâmetros, nem interação entre os fatores. 

Ademais, o teste post hoc não demonstrou diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. 

 

Figura 11 – Efeitos da administração de ARI sobre a atividade exploratória e locomotora em 

animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Número de crossing (A), rearing (B) e grooming (C) no teste do campo aberto. Os animais receberam veículo 

(tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição 

veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os 

animais foram submetidos ao referido teste comportamental. Cada coluna representa a significância ± EPM. A 

análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey para múltiplas 

comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: CORT – 

corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina. 

 

5.1.2 Efeitos da administração de ARI sobre a coordenação motora 

 

 Para avaliação de alterações na coordenação motora dos animais, estes foram 

submetidos ao teste rota rod. A análise revelou ausência de influência dos fatores “modelo de 

corticosterona” e “tratamento” sobre o tempo de latência, o número de quedas e o tempo de 

permanência, bem como ausência de interação entre os fatores. O teste de post hoc, por 

conseguinte, não demonstrou diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados 

no que diz respeito aos parâmetros avaliados no teste rota rod. 
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Figura 12 – Efeitos da administração de ARI sobre a coordenação motora de animais 

submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Tempo de latência (A), número de quedas (B) e tempo de permanência (C) no teste rota rod. Os animais 

receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia 

receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a 

última administração, os animais foram submetidos ao referido teste comportamental. Cada coluna representa a 

significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de 



41 
 
Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: 

CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina. 

 

5.1.3 Efeitos da administração de ARI sobre o comportamento depressivo-símile 

 

Para avaliação do comportamento depressivo-símile, foram realizados os testes 

do nado forçado e da suspensão de cauda. A análise revelou influência dos fatores “modelo 

de corticosterona” [F (1, 63) = 175,8; P < 0,0001] e “tratamento” [F (3, 63) = 24,68; P = 

0,0001] sobre o tempo de imobilidade no teste do nado forçado, além de interação entre esses 

fatores [F (3, 63) = 21,63; P < 0,0001].  

O post hoc revelou um tempo maior de imobilidade do grupo V+ARI 1 comparado 

ao do grupo V+ARI 0.5 (P<0,01). Quanto aos animais tratados com CORT, o tratamento com 

ambas as doses de ARI não foi capaz de reverter o aumento do tempo de imobilidade 

provocado pelo modelo, o qual foi revertido apenas pela administração de DVS 20 

(P<0,0001). Observou-se, entretanto, um aumento do tempo de imobilidade dos animais do 

grupo CORT+ARI 0.5 comparado ao grupo CORT+V (P<0,01). 

 

Figura 13 – Efeitos da administração de ARI sobre o comportamento depressivo-símile no 

teste do nado forçado de animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida por 

corticosterona 
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Tempo de imobilidade no teste de nado forçado. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT 

(20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, 

ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram submetidos ao 

referido teste comportamental. Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita 

através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; 
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** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – 

desvenlafaxina. 
 

Em relação ao teste de suspensão de cauda, a análise evidenciou influência dos 

fatores “modelo de corticosterona” [F (1, 65) = 34,15; P < 0,0001] e “tratamento” [F (3, 65) 

= 39,40; P < 0,0001] sobre o tempo de imobilidade dos animais durante esse teste, assim como 

interação entre esses fatores [F (3, 65) = 3,946; P = 0,0120]. 

O post hoc revelou um maior tempo de imobilidade do grupo V+ARI 0.5 e V+ARI 

1 quando comparados aos grupos V+V (P<0,001; P<0,05) e V+DVS 20 (P<0,001; P<0,01). 

Quanto aos animais tratados com CORT, o tratamento com ambas as doses de ARI não foi 

capaz de reverter o aumento do tempo de imobilidade provocado pelo modelo, o qual foi 

revertido apenas pela administração de DVS 20 (P<0,01). Observou-se, entretanto, um 

aumento do tempo de imobilidade dos animais do grupo CORT+ARI 0.5 comparado ao grupo 

CORT+V (P<0,0001). Além disso, o tempo de imobilidade dos animais do grupo CORT+ARI 

0.5 foi maior que o tempo dos grupos CORT+ARI 1 (P<0,05) e CORT+DVS 20 (P<0,0001). 

 

Figura 14 – Efeitos da administração de ARI sobre o comportamento depressivo-símile no 

teste de suspensão de cauda de animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida 

por corticosterona 
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Tempo de imobilidade no teste da suspensão de cauda. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou 

CORT (20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 

0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram 

submetidos ao referido teste comportamental. Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos 

resultados foi feita através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. 
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Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – 

aripiprazol; DVS – desvenlafaxina. 
 

5.1.4 Efeitos da administração de ARI sobre a interação social 

 

Em relação a interação social, a análise evidenciou uma interação entre os fatores 

“modelo de corticosterona” e “tratamento” [F (3, 58) = 9,797; P < 0,0001], entretanto estes não 

influenciaram a interação social dos animais. Além disso, o teste post hoc revelou uma redução 

da interação social decorrente do modelo, uma vez que o grupo CORT+V apresentou menor 

interação social comparado ao grupo V+V (P<0,001). Por outro lado, nenhuma das doses de 

aripiprazol, ao contrário do observado com a administração de desvenlafaxina, foi capaz de 

reverter essa alteração. 

 

Figura 15 – Efeitos da administração de ARI sobre a interação social de animais submetidos 

ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Porcentagem de interação social no teste de interação social. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou 

CORT (20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, 

ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram submetidos ao 

referido teste comportamental. Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita 

através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** 

P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – 

desvenlafaxina. 
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5.1.5 Efeitos da administração de ARI sobre a memória de trabalho 

 

Para investigação de alterações na memória de trabalho, os animais foram 

submetidos ao teste do labirinto em Y. A análise revelou uma interação entre os fatores “modelo 

de corticosterona” e “tratamento” [F (3, 70) = 5,038; P = 0,0032], entretanto estes não 

influenciaram a porcentagem de alternações corretas realizadas pelos animais. Ademais, o teste 

post hoc demonstrou uma redução da porcentagem de alternações corretas no grupo CORT+V 

comparado ao grupo V+V (P<0,05), contudo não houve diferença significativa entre os demais 

grupos. 

 

Figura 16 – Efeitos da administração de ARI sobre a memória de trabalho de animais 

submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Porcentagem de alternações corretas no teste do labirinto em Y. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) 

ou CORT (20mg/kg, s.c.) durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 

0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram 

submetidos ao referido teste comportamental. Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos 

resultados foi feita através da ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na 

figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – 

aripiprazol; DVS – desvenlafaxina. 
 

5.2 Efeitos da administração de ARI sobre o peso dos animais 

 

A análise da variação de peso revelou interação significante entre os fatores 

“modelo de corticosterona” e “tratamento” [F (3, 72) = 3,404; P = 0,0221], entretanto apenas o 

fator “modelo de corticosterona” influenciou esse parâmetro [F (1, 72) = 41,24; P < 0,0001]. O 

teste post hoc revelou que o grupo CORT+V apresentou uma menor variação de peso em 
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relação ao grupo V+V (P<0,0001), enquanto não houve diferença significativa entre os demais 

grupos estudados. 

 

Figura 17 – Efeitos da administração de ARI sobre o peso de animais submetidos ao modelo 

animal de depressão induzida por corticosterona 

 

V
a

r
ia

ç
ã

o
 d

e
 p

e
s

o
 (

g
)

V e íc u lo C o rt

-2

0

2

4

6

8

V e íc u lo

A R I  0 .5

A R I  1

D V S  2 0

****

 

 

Variação de peso dos animais. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) durante 

14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg 

(v.o.). No 1º e no 21º dia do protocolo os animais foram pesados e a diferença entre os pesos obtidos foi calculada. 

Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** 

p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina. 

 

5.3 Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de fator neurotrófico derivado do 

cérebro 

 

Em relação aos níveis de fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), a análise 

evidenciou uma interação entre os fatores “modelo de corticosterona” e “tratamento” [F (3, 65) 

= 11,89; P < 0,0001], entretanto estes não influenciaram nesse parâmetro.  

O teste post hoc revelou que apenas ARI na dose de 1 foi capaz de reverter a redução 

dos níveis de BDNF provocada pela administração de corticosterona (P<0,01). Por outro lado, 

a administração de ARI 0.5 (P<0,001) e ARI 1 (P<0,01) nos animais que receberam apenas 

veículo gerou uma redução dos níveis de BDNF ao compará-los ao grupo V+V. 
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Figura 18 – Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de BDNF no hipocampo de 

animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Níveis de BDNF no hipocampo. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) 

durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 

20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram submetidos aos testes comportamentais 

e, em seguida, eutanasiados para dissecação do hipocampo, o qual foi utilizado para determinação desse parâmetro. 

Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** 

p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina; BDNF – fator 

neurotrófico derivado do cérebro. 
 

5.4 Efeitos da administração de ARI sobre os parâmetros oxidativos 

 

5.4.1 Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de malondialdeído no hipocampo 

 

Em relação aos níveis de malondialdeído (MDA), a análise revelou influência dos 

fatores “modelo de corticosterona” [F (1, 72) = 39,89; P < 0,0001] e “tratamento” [F (3, 72) 

= 55,67; P < 0,0001] sobre o tempo de imobilidade dos animais durante esse teste, assim como 

interação entre esses fatores [F (3, 72) = 56,76; P < 0,0001]. 

O teste post hoc evidenciou um aumento dos níveis de MDA no grupo V+ARI 0.5 

comparado ao grupo controle (P < 0,001) e a incapacidade do ARI, em ambas as doses, de 

reverter o aumento dos níveis de MDA provocado pela administração de CORT, revertido 

apenas com a administração de DVS 20 (P < 0,01). Além disso, o grupo CORT+ARI 1 

apresentou níveis de MDA mais elevados que os demais grupos tratados com CORT. 
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Figura 19 – Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de malondialdeído no hipocampo 

de animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Níveis de MDA no hipocampo. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) 

durante 14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 

20mg/kg (v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram submetidos aos testes comportamentais 

e, em seguida, eutanasiados para dissecação do hipocampo, o qual foi utilizado para determinação desse parâmetro. 

Cada coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** 

p<0,0001. Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina; MDA - 

malondialdeído. 
 

5.4.2 Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de glutationa reduzida no hipocampo  

 

A análise evidenciou uma interação entre os fatores “modelo de corticosterona” e 

“tratamento” [F (3, 68) = 6,156; P = 0,0009], entretanto apenas o fator “tratamento foi capaz de 

influenciar os níveis de glutationa (GSH) do hipocampo [F (3, 68) = 3,072; P = 0,0335]. 

O test post hoc mostrou que nenhum dos tratamentos investigados foi capaz de 

reverter a redução dos níveis de GSH induzida pela administração de CORT. Ademais, os 

animais dos grupos V+ARI 1 (P < 0,01) e V+DVS 20 (P < 0,05) apresentaram uma redução 

dos níveis de GSH em relação ao grupo V+V. Destaca-se, ainda, que os níveis de GSH do grupo 

V+ARI 1 foram significativamente menores que os do grupo V+ARI 0.5 (P<0,05). 
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Figura 20 – Efeitos da administração de ARI sobre os níveis de glutationa reduzida no 

hipocampo de animais submetidos ao modelo animal de depressão induzida por corticosterona 
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Níveis de GSH no hipocampo. Os animais receberam veículo (tween 0,03%, s.c.) ou CORT (20mg/kg, s.c.) durante 

14 dias e entre o 15º e o 21º dia receberam em adição veículo (água), ARI 0.5mg/kg, ARI 1mg/kg ou DVS 20mg/kg 

(v.o.). Uma hora após a última administração, os animais foram submetidos aos testes comportamentais e, em 

seguida, eutanasiados para dissecação do hipocampo, o qual foi utilizado para determinação desse parâmetro. Cada 

coluna representa a significância ± EPM. A análise dos resultados foi feita através da ANOVA de duas vias seguida 

pelo teste de Tukey para múltiplas comparações. Na figura, * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001; **** p<0,0001. 

Abreviações: CORT – corticosterona; ARI – aripiprazol; DVS – desvenlafaxina; GSH – glutationa reduzida. 
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6 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, foram investigados os efeitos do aripiprazol sobre alterações 

comportamentais e neuroquímicas provocadas pelo modelo animal de depressão induzida por 

corticosterona. Os animais submetidos a esse modelo apresentaram menor ganho de peso, 

comportamento depressivo-símile, memória de trabalho prejudicada e interação social 

diminuída, bem como redução dos níveis de BDNF, aumento dos níveis de MDA e diminuição 

dos níveis de GSH. A administração de aripiprazol foi capaz de reverter apenas a redução dos 

níveis de BDNF, o que evidencia uma provável ausência de efeito antidepressivo e 

antioxidante quando esse fármaco é administrado em monoterapia. 

Os efeitos do modelo e da administração do aripiprazol sobre a atividade 

locomotora e exploratória e sobre a coordenação motora também foram avaliadas, uma vez 

que alterações nestas funções podem interferir no resultado dos demais testes 

comportamentais. A administração de corticosterona não provocou modificações nessas 

funções, conforme observado anteriormente em animais submetidos a esse modelo em outro 

estudo (OLIVEIRA et al., 2017). Contudo, o grupo V+ARI 1 apresentou um menor número 

de cruzamentos (crossing) no teste do campo aberto comparado ao grupo (V+V).  

Acredita-se que esse resultado não decorre de um efeito sedativo do aripiprazol, 

pois esse fármaco não apresenta efeito anticolinérgico e tem um baixo efeito antagonista dos 

receptores H1 de histamina e α1-adrenérgico (GREENAWAY; ELBE, 2009), portanto, em 

geral não provoca sedação. Entretanto, distúrbios de movimento, como acinesia e 

bradicinesia, estão associados a uma menor atividade dopaminérgica na via nigroestriatal que 

pode resultar do bloqueio de receptores D2 (STAHL, 2014). Apesar de o ARI atuar como 

agonista parcial desses receptores, seu efeito pode ser semelhante ao de um antagonista em 

em animais saudáveis, ou seja, com níveis normais de dopamina, resultando na redução do 

número de cruzamentos observada apenas no grupo V+ARI 1. 

Os efeitos da administração de ARI sobre a atividade locomotora também foram 

avaliados em outros estudos nos quais o ARI mostrou-se capaz de prevenir o aumento dessa 

atividade induzido pela morfina (ALMEIDA-SANTOS et al., 2014), por um inibidor do 

transportador de dopamina (GBR12909) (BASTOS et al., 2018) e pelo etanol (VIANA et al., 

2013). Esses resultados corroboram a capacidade do ARI de reduzir a atividade locomotora, 

conforme observado no presente estudo, especialmente na dose de 1 mg/kg, o que pode ter 

influenciado o resultado de testes comportamentais utilizados para avaliação do efeito 

antidepressivo. 
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Em relação ao comportamento depressivo-símile, manifestações importantes da 

depressão, como humor deprimido, diminuição de energia e sentimentos de inutilidade e 

desamparo correspondem ao desamparo aprendido em estudos pré-clínicos (STERNER; 

KALYNCHUK, 2010) e são induzidas pela administração crônica de corticosterona. O 

desamparo aprendido é avaliado principalmente por meio do teste do nado forçado. Nesse 

teste, um aumento do tempo de imobilidade dos animais, como observado neste e em outros 

estudos com o mesmo modelo animal, é indicativo de comportamento depressivo-símile 

(LUCKI, 1997; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al., 2013). 

O aumento do tempo de imobilidade induzido pela corticosterona nesse teste e no 

teste da suspensão de cauda, outro teste utilizado para avaliação do desamparo aprendido, não 

foi revertido por ambas as doses de ARI, sendo o tempo de imobilidade do grupo CORT+ARI 

0.5, inclusive, maior que o do grupo CORT+V. Por outro lado, a administração de DVS 20 

foi capaz de reverter esse comportamento depressivo-símile nos dois testes conforme 

observado em estudo anterior com animais submetidos ao modelo de corticosterona e tratados 

com desvenlafaxina nas doses de 10 e 20 mg/kg (SILVA et al., 2013). 

No entanto, embora a aprovação da DVS pela Food and Drug Administration dos 

Estados Unidos (FDA) tenha sido apoiada em estudos duplos cegos controlados por placebo, 

nos quais doses fixas de 50, 100, 200 e 400 mg/dia da droga promoveram efeitos 

substancialmente melhores que o placebo na escala 17-item Hamilton Rating Scale for 

Depression (HAM-D17) (BOYER et al., 2008; DEMARTINIS et al., 2007; LIEBOWITZ et 

al., 2008), o tratamento da depressão resistente parece exigir novas abordagens terapêuticas  

(SARIN et al., 2009), tendo em vista a não reversão de alguns sintomas com o uso desses 

fármacos, como as alterações cognitivas, conforme observado no presente estudo. 

Nessa perspectiva, o ARI, um antipsicótico atípico, foi aprovado pela FDA como 

agente potencializador do tratamento da depressão resistente (SARIN et al., 2009), uma vez 

que a adição do ARI ao esquema terapêutico de pacientes com respostas parciais a 

antidepressivos convencionais, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina,  

mostra melhores respostas terapêuticas que o uso desses antidepressivos em monoterapia 

(BERMAN et al., 2007; MARCUS et al., 2008; PAPAKOSTAS et al., 2005).  

Quanto ao efeito do ARI em monoterapia, um estudo que buscou compreender 

melhor os benefícios do uso desse medicamento no tratamento da depressão revelou que 

animais submetidos ao modelo de bulbectomia olfatória tratados com ARI (0,01 ou 0,03 

mg/kg) 30 minutos antes do teste do nado forçado apresentam uma redução do tempo de 

imobilidade, a qual foi inibida pela administração dos antagonistas seletivos do receptor 5-
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HT1A, D1 e D2 (TAKAHASHI et al., 2018), demonstrando a importância desses receptores 

para o efeito antidepressivo do aripiprazol. 

Em ratos submetidos a um modelo de depressão induzida por estresse pré-natal, o 

tratamento dos animais com ARI (1,5mg/kg) e venlafaxina (20 mg/kg) isolados ou 

combinados reverteu o aumento do tempo de imobilidade no teste do nado forçado  

corroborando o resultado do estudo anterior (RATAJCZAK et al., 2018). Contudo, esses 

achados divergem da ausência de resposta antidepressiva do aripiprazol em animais 

submetidos ao modelo de corticosterona no presente estudo, sugerindo que a eficácia do 

aripiprazol no tratamento da depressão em monoterapia é maior no tratamento da depressão 

não resistente (TAKAHASHI et al., 2018), uma vez que o modelo de depressão induzido por 

corticosterona é considerado, por alguns autores, um modelo de depressão resistente (AGO et 

al., 2013; IIJIMA et al., 2010).   

Essa caracterização baseia-se, em parte, no fato de que o tratamento dos animais 

com fluvoxamina e imipramina, antidepressivos convencionais, não reverteu o aumento do 

tempo de imobilidade no nado forçado induzido por esse modelo ao contrário do observado 

com uma combinação de fluvoxamina e risperidona, outro antipsicótico atípico (IIJIMA et al., 

2010). Assim, quando associado a outros agentes com atividade antidepressiva, o aripiprazol 

também é capaz de tratar casos resistentes dessa patologia (BERMAN et al., 2007; MARCUS 

et al., 2008; PAPAKOSTAS et al., 2005). 

Ademais, em ratos dependentes de álcool, a administração de ARI 6 mg/kg por 

via intraperitoneal por um dia provocou redução do tempo de imobilidade no teste do nado 

forçado, enquanto a administração de ARI por 14 dias resultou em um aumento no tempo de 

imobilidade de ratos dependentes de álcool (BURDA-MALARZ et al., 2014), sugerido que o 

efeito do aripiprazol sobre o comportamento depressivo também pode variar de acordo com o 

tempo de administração. 

Vale ressaltar, que além do humor deprimido, da diminuição de energia e dos 

sentimentos de inutilidade e desamparo, os quais foram avaliados nos animais pelos testes do 

nado forçado e da suspensão de cauda, os pacientes com depressão apresentam uma redução do 

funcionamento social (NEMEROFF, 1998; STERNER; KALYNCHUK, 2010). Para 

investigação desse aspecto, o teste de interação social foi realizado no presente estudo e revelou 

uma redução da interação social nos animais do grupo CORT+V, a qual foi revertida apenas 

pelo tratamento com DVS 20, logo, ARI em ambas as doses não melhorou a interação social.  

Apesar do efeito do aripiprazol sobre a disfunção social associada à depressão ser 

pouco conhecido, estudos pré-clínicos e clínicos envolvendo outras patologias, como 
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esquizofrenia e autismo (FLEISCHHACKER et al., 2014; HARA et al., 2017), revelam um 

efeito benéfico do aripiprazol no que diz respeito a sociabilidade, diferente do observado no 

presente estudo, o que pode estar associado a não reversão do comportamento depressivo 

conforme discutido. 

Destaca-se ainda que o paciente com depressão pode apresentar não só disfunção 

social, mas também alteração da função cognitiva. Acredita-se que cerca de dois terços dos 

pacientes deprimidos apresentam comprometimento da função cognitiva (AFRIDI et al., 

2011), sendo esta alteração associada a uma menor resposta ao tratamento (STORY et al., 

2008), o que corrobora com os resultados do presente estudo, tendo em vista que o grupo 

CORT+V apresentou prejuízo da memória de trabalho e que a administração de ARI em 

ambas as doses não foi capaz de reverter nem essa alteração, nem o comportamento 

depressivo-símile.  

O déficit cognitivo em pacientes com sintomas depressivos pode manter-se até 

nos períodos de remissão (CASTANEDA et al., 2008; DARCET et al., 2016; TAYLOR 

TAVARES et al., 2007), o que foi observado no presente estudo por meio da reversão do 

comportamento depressivo-símile pelo tratamento com DVS 20 desacompanhada de uma 

melhora da memória. Por isso, a busca por medicamentos que reduzam esse sintoma tem 

crescido.  

O efeito do aripiprazol sobre a cognição de paciente com depressão ainda é 

relativamente escasso, entretanto a administração de ARI 5-30 mg por dia durante 24 semanas 

foi capaz de melhorar o desempenho de adolescentes e adultos jovens com esquizofrenia ou 

com transtorno bipolar no Continuos performance test, o qual que avalia desatenção, 

impulsividade e facilidade de distração por outros estímulos, e no Wisconsin card sorting test, 

o qual avalia a função executiva (WANG et al., 2012; YEH et al., 2014), revelando atividade 

pró-cognitivo da administração de aripiprazol. 

Essa atividade também foi observada em estudos pré-clínicos que avaliaram o 

efeito do aripiprazol sobre a memória espacial (NOWAKOWSKA et al., 2014; RUSSO et al., 

2013). Em um desses estudos, a administração de ARI 1,5 mg/kg por via intraperitoneal foi 

capaz de melhorar a memória espacial de ratos submetidos a estresse pré-natal no teste do 

labirinto aquático de Morris (NOWAKOWSKA et al., 2014). Em outro estudo, a 

administração de ARI (0,3, 1 e 3 mg/kg) em um modelo genético de rato com depressão leve 

como comorbidade também foi capaz de melhorar o desempenho dos animais no labirinto 

aquático de Morris (RUSSO et al., 2013). 
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Esses resultados divergem dos resultados obtidos no presente estudo, tendo em 

vista que os animais submetidos ao modelo de depressão induzida por corticosterona 

apresentaram prejuízo da memória de trabalho, o qual não foi revertido pelo tratamento com 

as drogas investigadas. Nenhum estudo pré-clínico ou clínico avaliando esse tipo de memória 

foi encontrado, entretanto o efeito benéfico do aripiprazol sobre a função cognitiva em outros 

estudos sugere que o efeito obtido no presente estudo pode ser relativo ao tipo de memória 

avaliado. 

Além dos efeitos comportamentais da administração de corticosterona, 

investigou-se o efeito do modelo e dos fármacos sobre o peso dos animais. Uma redução do 

ganho de peso é comumente observada nos pacientes com depressão (STERNER; 

KALYNCHUK, 2010) e também pode ser facilmente identificada nos animais a partir da 

mensuração do peso ao longo do protocolo e cálculo da diferença entre o peso final e inicial.  

Em relação a esse aspecto, a corticosterona provocou uma redução do ganho de 

peso, a qual não foi revertida pelos fármacos estudados. Ademais, o aripiprazol em ambas as 

doses e a desvenlafaxina não foram capazes de induzir um aumento do ganho de peso quando 

administrados aos animais saudáveis. Esses resultados corroboram evidências de que o ARI 

provoca menor propensão ao ganho de peso comparado a outros antipsicóticos atípicos, como 

a Olanzapina e a Clozapina, conforme descrito em uma meta-análise a respeito da eficácia e 

da tolerância dos fármacos pertencentes a essa classe (LEUCHT et al., 2013). 

Quanto aos parâmetros neuroquímicos investigados, realizou-se a determinação dos 

níveis de BDNF, MDA e glutationa reduzida no hipocampo, considerando as evidências da 

importância dessa área na fisiopatologia da depressão, como a atrofia hipocampal identificada 

em pacientes com depressão (STOCKMEIER et al., 2004), o efeito antidepressivo da 

administração de BDNF nessa região cerebral (SHIRAYAMA et al., 2002) e a sua capacidade 

de regular o eixo hipotálamo-hipófise adrenal (HERMAN et al., 2003). 

O presente estudo revelou uma redução dos níveis de BDNF nessa área cerebral 

decorrente da administração crônica de corticosterona, o que também foi observado em um 

estudo anterior utilizando esse mesmo modelo de indução de depressão (DE SOUSA et al., 

2015). Quanto a administração de aripiprazol, ao contrário do esperado, ambas as doses 

provocaram uma redução dos níveis de BDNF, nos animais saudáveis, enquanto somente o 

tratamento com aripiprazol na dose de 1 mg/kg reverteu a redução dos níveis de BDNF em 

animais que receberam corticosterona. 

Os níveis de BDNF também se apresentaram diminuídos no hipocampo de ratos 

submetidos a estresse pré-natal, outro modelo animal de indução de depressão. Essa redução 
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foi revertida pelo tratamento dos animais com ARI 1,5 mg/kg por via intraperitoneal, assim 

como o comportamento depressivo-símile induzido pelo modelo (NOWAKOWSKA et al., 

2014), reforçando a capacidade do aripiprazol de promover aumento dos níveis de BDNF nessa 

região cerebral. 

Observa-se, por outro lado, uma divergência em relação ao efeito antidepressivo 

desse fármaco no presente estudo e no estudo supracitado, contudo a ausência de resposta 

antidepressiva do aripiprazol apesar do aumento dos níveis de BDNF corrobora com evidências 

de que o papel da neurogênese na fisiopatologia da depressão e, por conseguinte, o papel de 

fatores envolvidos nesse processo, como o BDNF, ainda é um pouco controverso (KRISHNAN; 

NESTLER, 2008).   

Alterações comportamentais induzidas por estresse, por exemplo, foram revertidas 

pela administração de fluoxetina, imipramina, SSR125543 (antagonista de CRF1) e 

SSR149415 (antagonista de V1) após a irradiação do hipocampo, sugerindo que uma perda de 

neurogênese dessa área não induz um comportamento do tipo depressivo e que a neurogênese 

hipocampal pode não ser vista como o processo neurobiológico final pelo qual os agentes 

antidepressivos revertem os efeitos prejudiciais do estresse (SURGET et al., 2008). 

Esses achados e a reversão da redução dos níveis de BDNF pela administração de 

ARI 1 desassociada de uma reversão das alterações comportamentais induzidas por 

corticosterona, bem como a reversão dessas alterações pela DVS sem modificações dos níveis 

de BDNF, reforçam o caráter multifatorial da depressão e a necessidade do aprofundamento de 

investigações a respeito de sua fisiopatologia para aprimorar o seu manejo clínico.  

Nessa perspectiva, considerando as evidências de desequilíbrio oxidativo em 

pacientes com depressão, como aumento dos níveis de MDA e redução dos níveis de vitamina 

E no plasma (NILGÜN et al., 2012) e efeito antioxidante de alguns agentes com atividade 

antidepressiva (BILICI et al., 2001; HERKEN et al., 2007; KHANZODE et al., 2003), realizou-

se a determinação dos níveis de MDA e de GSH no hipocampo a fim de identificar os efeitos 

da administração de aripiprazol sobre esses parâmetros oxidativos.  

Ao contrário do esperado, nenhuma das doses de aripiprazol foi capaz de reverter o 

aumento dos níveis de MDA e a diminuição dos níveis de GSH decorrentes da administração 

crônica de corticosterona. Além disso, destaca-se que o grupo V+ARI 0.5 apresentou níveis de 

MDA maiores que o grupo V+V e que o grupo CORT+ARI 1 apresentou níveis de MDA 

maiores que o grupo CORT+V, demonstrando, assim, um efeito pró-oxidante desse 

medicamento.  
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Em contrapartida, um estudo clínico demonstrou que o aripiprazol não foi capaz de 

promover alteração significativa da peroxidação lipídica no plasma de indivíduos saudáveis 

(DIETRICH-MUSZALSKA; KOLIŃSKA-ŁUKASZUK, 2018), enquanto em outro estudo a 

administração de aripiprazol 2,5 mg/kg preveniu o aumento da peroxidação lipídica e da 

redução dos níveis de GSH no córtex de ratos submetidos a um modelo de depressão induzida 

por estresse crônico  (EREN; NAZIROĞLU; DEMIRDAŞ, 2007).  

Esses resultados revelam divergências em relação aos efeitos da administração do 

aripiprazol e a possível influência de fatores, como  a condição do indivíduo ou a dose, sobre o 

efeito desse fármaco. Todavia, a escassez de estudos a respeito da atividade do ARI sobre 

parâmetros oxidativos em pacientes com depressão ou modelos animais de depressão resistente 

dificulta a identificação de seus efeitos sobre alterações oxidativas causadas por essa doença.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Em conjunto, os resultados do presente estudo revelam a incapacidade do 

aripirazol, em monoterapia, de reverter diversas alterações provocadas pelo modelo animal de 

depressão induzido por corticosterona, incluindo menor ganho de peso, comportamento 

depressivo-símile, memória de trabalho prejudicada e interação social diminuída. Além disso, 

o aumento dos níveis de BDNF desassociado da reversão do comportamento depressivo-

símile, ao contrário do observado com a desvenlafaxina, reforça o caráter multifatorial da 

depressão. 

Os resultados do presente estudo também revelaram um efeito variado da 

administração de aripiprazol em relação aos parâmetros oxidativos investigados, o que, 

somado a escassez de estudos a respeito da atividade do aripiprazol em pacientes com 

depressão ou animais submetidos a modelos de depressão resistente, evidencia a necessidade 

de estudos que avaliem o efeito do aripiprazol sobre outros parâmetros de estresse oxidativo. 

Por fim, dentre as limitações do presente estudo, destaca-se a ausência de grupos 

com associações entre os fármacos utilizados, o que possibilitaria a identificação da 

capacidade do aripiprazol de potencializar a atividade dos antidepressivos, relatada na 

literatura, e a compreensão dos mecanismos envolvidos nesse efeito a fim de dar subsídios 

para o aprimoramento do tratamento da depressão. 
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