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RESUMO 

 

SOEIRO, C. C. Efeito da administração aguda de agomelatina sobre o 

comportamento de ratos Wistar machos e fêmeas no labirinto T elevado. 2017. 

Dissertação (Mestrado) – Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2017. 

A agomelatina N-[2-(7-metoxi-1-naftil)-etil] acetamida (Valdoxan®, Servier) é um 

fármaco utilizado na prática clínica como antidepressivo agindo por vias distintas dos 

fármacos convencionais.  Seu mecanismo de atuação envolve ação agonista nos 

receptores de melatonina MT1 e MT2 e ação antagonista no receptor serotonérgico 

5-HT2C. Esta dupla atividade favorece a regulação no ciclo sono-vigília, 

desbalanceado em pacientes deprimidos. Pesquisas recentes sugerem a ação da 

agomelatina como ansiolítico em modelos pré-clínicos e clínicos, tanto em pacientes 

com transtorno de ansiedade generalizada como transtorno do pânico. O objetivo 

deste trabalho é avaliar os efeitos da administração aguda da agomelatina em ratos 

Wistar machos e fêmeas testados no labirinto T elevado. A locomoção dos animais 

foi avaliada no teste do campo aberto. A agomelatina foi dissolvida em solução 

salina (NaCl 0,9%) e administrada através de gavagem na dose de 75 mg/Kg/mL 

nos machos e 25, 50, 75 mg/Kg/mL para o grupo de fêmeas, na fase do proestro e 

estro do ciclo estral. Os resultados demonstraram que nenhuma das doses testadas 

nas fêmeas alterou o comportamento das mesmas e que a dose de 75 mg/Kg, 

quando administrada nos machos, favoreceu um discreto efeito panicogênico.  

Palavras-chave: Ansiedade, Pânico, Agomelatina, Labirinto em T elevado, Campo 

Aberto. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

SOEIRO, C. C. Effect of acute administration of agomelatine on the 

behavior of male and female Wistar rats in the elevated T maze. 2016. 

Dissertação (Mestrado) – Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2016. 

Agomelatine  N- [2- (7-methoxy-1-naphthyl) -ethyl] acetamide (Valdoxan®, Servier), 

is a clinically used antidepressant that act by routes other than conventional drugs. It 

acts as an agonist the melatonin MT1 and MT2 receptors and antagonist of the 5-

HT2C serotonergic receptor. This dual activity promotes a balance in the sleep wake 

cycle, unbalanced in depressed patients. Recent research suggests the action of 

agomelatine as an anxiolytic drug in preclinical and clinical models, in patients with 

both generalized anxiety disorder and panic disorder. The objective of this work is to 

evaluate the effects of the acute administration of agomelatine in male and female 

Wistar rats tested in the elevated T maze. Locomotion of the animals was observed 

in the open field test. Agomelatine was dissolved in saline and administered through 

gavage at a dose of 75 mg/kg/mL in males and 25, 50, 75 mg/Kg/mL in females at 

proestrus and estrus stage of the oestrous cycle. The results showed that none of the 

doses tested in females altered the behavior of animals. In males, however, 

agomelatine caused a discrete panicogenic-like effect. 

Keywords: Anxiety, Panic, Agomelatine, Elevated T maze, Open Field 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1  ANSIEDADE E MEDO: ASPECTOS GERAIS 

 

Lidar com algumas expressões emocionais pode não ser uma tarefa simples 

para os seres humanos. As emoções são oriundas de estímulos ambientais e tem 

papel adaptativo no comportamento humano. Dentre as diversas manifestações 

emocionais, é interessante destacar as experiências subjetivas de desconforto e 

tensão causados pelo estado de ansiedade e medo - comportamentos emocionais 

importantes na história evolutiva (GRAEFF; GUIMARÃES, 2012). 

No campo das manifestações eto-experimentais, a ansiedade se relaciona a 

um comportamento de avaliação de risco, estimulado por uma ameaça potencial (um 

predador, por exemplo) que esteve ali em um passado, porém não mais no ambiente 

(GRAEFF, 2007). Ao levar em consideração uma perspectiva evolucionista, a 

ansiedade apresenta características de valor adaptativo, que induz o indivíduo a 

evitar prejuízos físicos e psicológicos (BRANDÃO, 2004; GRAEFF; GUIMARÃES, 

2012).  

Contudo, o valor adaptativo da expressão das emoções de medo e ansiedade 

passou a ter uma nova perspectiva na sociedade moderna. Assim, quando a 

ansiedade se torna exacerbada ou desproporcional com relação ao estímulo, passa 

a ser caracterizada como transtorno, e pode afetar o desempenho diário do indivíduo 

assim como a qualidade de vida. A ansiedade patológica é caracterizada como um 

sentimento desagradável e exacerbado, que gera um estado apreensivo motivado 

por uma antecipação de perigo ou de algo que seja desconhecido ou estranho para 

o indivíduo (CASTILLO, 2000). 

As principais características dos transtornos primários de ansiedade (Tabela 

1) são a preocupação, pânico, medo de enlouquecer, morrer ou perder o controle. 

Os pensamentos intensamente preocupantes geralmente interferem no foco e 

aumentam o nível de vigilância, o que prejudica o equilíbrio do sono, causando 

agitação e vários períodos de despertar (GRAEFF; GUIMARÃES, 2012). 
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Tabela 1 -  Classificação dos transtornos primários de ansiedade.  

 

Transtorno do pânico (TP) Ataque com tempo definido (no geral, menos de 
uma hora), porém recorrente e inesperado. 
Caracteriza-se pelo medo ou terror intenso, 
podendo desenvolver um comportamento de 
esquiva.  

Agorafobia sem ataques de pânico Paciente não possui histórico de ataques de 
pânico, somente a presença de agorafobia 
(medo de lugares e situações sociais) 

Fobia simples Medo ou pavor intenso provocado por um objeto 
ou situação 

Fobia social Medo infundado provocado pelo um certo tipo 
de exposição ou atividades corriqueiras 
Exemplo: fobia ao falar em público 

Transtorno obsessivo compulsivo (TOC) Compulsões, que são acompanhadas por rituais 
que aliviam a ansiedade. 

Transtorno de estresse pós-traumático 
(TEPT) 

Lembrança de acontecimentos traumáticos que 
proporcionam a sensação desagradável de 
estar revivendo os traumas.  

Transtorno de estresse agudo Semelhante ao TEPT, porém ocorre 
imediatamente após o trauma  

Transtorno de ansiedade generalizada (TAG) Ansiedade crônica persistente, sem causa 
aparente por um período de 6 meses ou mais. É 
caracterizado por tensão motora, hiperatividade 
autonômica, e constante estado de alerta 

Fonte:  GRAEFF E BRANDÃO, (2014) (Adaptada). 

Os sinais mais comuns ocorrem pela via da ativação do sistema simpático, 

que promove sudorese e tremor (principalmente nas mãos), aumento da frequência 

cardíaca (palpitações), tonturas, tensão muscular, náuseas, hiperventilação ou 

parada respiratória, além de hipersecreção gástrica e aumento da motilidade 

intestinal (GRAEFF; GUIMARÃES, 2012; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014). 

 Um modo didático de observar o limiar da ansiedade normal e patológica é 

por meio de uma adaptação da curva de Yerkes-Dodson (Figura 1). A curva 

demonstra que um nível de estresse mediano está relacionado a uma ótima 

produtividade e desempenho, condição ligada aos benefícios do estado ansioso. 

Porém, quando exacerbado, o estado ansioso pode ser desfavorável ao 

desempenho do indivíduo. 
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Figura 1 -  A curva de Yerkes-Dodson ilustra a produtividade ou desempenho com o nível 

de estresse do indivíduo: uma adaptação para estados de ansiedade. 

O estado ansioso normalmente é semelhante à sensação de medo, ambos 

sendo características comuns dos transtornos primários de ansiedade. Apesar de 

frequentemente serem interpretados como iguais, o medo pode ser definido como 

uma estratégia de defesa em resposta a um perigo real (ameaça presente), e tal 

ação é associada aos comportamentos relativos a condição de luta ou fuga. Na 

ansiedade, se observa a avaliação do risco em um futuro eminente (uma ameaça 

em potencial), deixando o indivíduo em estado de alerta (GRAEFF;GUIMARÃES, 

2012;GRAEFF, 2007).  

 

   A ansiedade patológica é o transtorno mental que ocorre com maior 

frequência na população (MERINO et al., 2016). Estudos realizados com norte-

americanos mostram que a metade da população apresentará sintomas para 

transtornos mentais em algum momento da vida, sendo 28,8% relativa à ansiedade 

(KESSLER et al., 2005). Sabe-se que existe uma prevalência maior entre as 

mulheres para o desenvolvimento do transtorno (KINRYS; WYGANT, 2005). 

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA, a população feminina 

apresenta uma prevalência de 60% a mais de transtornos ansiosos como TAG e TP 

(DONNER;LOWRY, 2013; NILLNI et al., 2011; MCLEAN; ANDERSON, 2009). 

No Canadá, o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um dos 

transtornos mentais mais recorrentes no país e com maior significância em mulheres 
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(WATTERSON et al., 2016). Em Hong Kong, Fung e Lam (2016) ao avaliar 

pacientes idosos concluíram que aqueles que tem transtornos de ansiedade 

parecem ter maior comorbidade médica e menor função cognitiva (FUNG; LAM, 

2016). 

No Brasil, um estudo realizado na Região Metropolitana de São Paulo em 

2012 concluiu que 29,6% das pessoas entrevistadas apresentaram algum tipo de 

transtorno mental no último ano, sendo os de ansiedade os mais comuns, com o 

percentual de 19,9%. O trabalho também estima o percentual de casos graves em 

outros países como Estados Unidos e mais 14 países sendo o resultado de São 

Paulo superior a todos (ANDRADE et al., 2012). É notório que esses dados 

confirmam que os transtornos mentais, em especial os relacionados a ansiedade, 

geram um impacto significativo na população. Eles possibilitam observar, também, 

que tais transtornos acometem indiscriminadamente crianças, jovens e adultos, 

principalmente no gênero feminino. Portanto, evidencia-se a egrégia importância da 

investigação de moduladores farmacológicos para o melhor entendimento dos 

mecanismos moleculares associados aos transtornos mentais, além do 

desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficientes para um melhor controle e 

tratamento dos transtornos ansiosos. 

     

1.2 FÁRMACOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE 

 

O tratamento farmacológico para os transtornos de ansiedade teve grandes 

avanços nos últimos anos, sendo a principal classe de fármacos utilizada a dos 

benzodiazepínicos (BZDs). Contudo, apesar da grande aceitação, principalmente 

pelo rápido efeito, os BZDs não são adequados para tratamentos em longo prazo – 

por apresentarem tolerância e potencial de promover dependência - e somente 

devem ser prescritos nos casos excepcionais de uso por períodos curtos, casos 

particulares como resistência à terapia ou na lacuna até o início da ação de um 

antidepressivo (ZWANZGER, 2016).  

Embora os fármacos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina 

(ISRS), inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina (IRSN) e a pregabalina 
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(anticonvulsivo e antiepilético) sejam considerados pelas diretrizes internacionais as 

opções de primeira linha para o tratamento da ansiedade generalizada, em média 

metade dos pacientes tratados não respondem aos fármacos citados (BUOLI et al., 

2013; LEVITAN, et al., 2015). Na tabela 2, são elencadas as características dos 

principais fármacos utilizados no tratamento da ansiedade. 

 

Tabela 2 - Fármacos utilizados no tratamento da ansiedade. 

Fármaco Mecanismo de ação Características 
Agente sedativo –
hipnótico: 
Benzodiazepínicos 
(BZD´s) 

Ligam-se a subunidades 
específicas do receptor de 
GABAa, facilitando a abertura 
dos canais iônicos de cloreto - 
aumento da hiperpolarização da 
membrana 

É o mais utilizado no TAG, efeito 
rápido e bem tolerado. Toxicidade: 
pode estender os efeitos depressores 
sobre o SNC, além do risco de 
dependência. 

Agente sedativo –
hipnótico: Agonista 
do receptor de 5-HT 
- Buspirona 

Agonista parcial dos receptores 
de 5-HT, mas também com 
afinidade pelos 
receptores D2. 
 

A princípio não ocasiona riscos de 
dependência, contudo o tempo de 
ação é mais demorado, além de ter 
eficácia limitada, (comparado com os 
BZD´s). Toxicidade: taquicardia, 
parestesias, desconforto 
gastrointestinal, tonteira, confusão, 
cefaléia, excitação, visão turva. 
 

Antidepressivos 
tricíclicos (ATCs) 

Bloqueio misto e variável do 
transportador de norepinefrina 
(NET) e do transportador de 
serotonina (SERT) 

Tratam TAG e TP, contudo tem efeitos 
anticolinérgicos, podem apresentar um 
quadro de cardiotoxidade, além do 
risco de overdose 

Anti-histamínicos Antagonizam os receptores H 
gerando propriedades sedativas.  

Efeito colateral mais comum a 
sonolência, que diminui com a 
manutenção do tratamento 

Inibidores seletivos 
da recaptação de 
serotonina (ISRS)  

Inibem seletivamente a 
recaptação da serotonina e, 
portanto, aumentam os níveis 
sinápticos de serotonina; 
produzem também aumento da 
ativação dos receptores de 5HT e 
intensificação das respostas pós-
sinápticas. Em altas doses, 
ligam-se também ao 
transportador de NE 

Bem toleradas, contudo tem um início 
de efeito demorado. Toxicidade:  
causam disfunção sexual e os 
sintomas podem piorar no início do 
tratamento 

Inibidores seletivos 
da recaptação de 
serotonina e 
noradrenalina 
(ISRSNA) 

Bloqueio do NET e SERT de 
modo dependente de 
concentração 

Menos efeitos adversos se comparado 
com os tricíclicos. Toxicidade: 
anticolinérgicos, sedação e 
hipertensão. 

β-bloqueadores  Bloqueiam os receptores β-
adrenérgicos no sistema nervoso 
simpático 

Podem ser úteis em pacientes com 
intensos sintomas somáticos, embora 
os vários estudos apresentem 
restrições metodológicas 

Antipsicóticos 
típicos 

Antagonizam os receptores D2 
mesolímbicos e, possivelmente, 
mesocorticais; os efeitos 
adversos são provavelmente 

Toxicidade: Sintomas (boca seca, 
constipação, retenção urinária), 
hipotensão ortostática, incapacidade 
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mediados pela sua ligação aos 
receptores D2 nos núcleos da 
base (via nigroestriatal) e na 
hipófise 

de ejaculação, sedação 

Antipsicóticos 
atípicos  

Propriedades antagonistas 
combinadas dos receptores D2 
de dopamina e 5-HT2 de 
serotonina 

Sintomas anticolinérgicos (boca seca, 
obstipação, retenção urinária), 
sedação, ganho de peso 

Inibidor da 
Monoaminooxidase 
(IMAO) 

Inibem a IMAO que degradam 
noradrenalina, dopamina e 
serotonina  

Alta restrição alimentar com dieta 
pobre em tiramina, além de alta 

interação medicamentosa 

Fonte: ANDREATINI et al.,2001; ANVISA, 2013; KATZUNG B; MASTERS S; TREVOR A. 

Farmacologia Básica e Clínica. 12ºed.Porto Alegre, 2014; SARIN L;DEL PORTO J.Antipscóticos 

atípicos na depressão refratária. Conferência Clínica, 2009. 

Ao levar em consideração a dificuldade em realizar um tratamento mais eficaz 

para os transtornos mentais, surgem novas propostas de opções farmacológicas que 

propõem diferentes mecanismos de ação e com menos interações adversas, como é 

o caso da agomelatina. 

   

1.3 A AGOMELATINA E A SUA NOVA PROPOSTA FARMACOLÕGICA 

 

         A agomelatina é um composto naftalenico denominada quimicamente 

como N-[2-(7-metoxi-1-naftil)-etil] acetamida utilizada no tratamento de episódios de 

transtorno depressivo maior. Atua como agonista melatonérgico dos receptores 

MT1/MT2 e antagonista do receptor serotoninérgico 5HT2C (AUDINOT et al., 2003). 

Além disso, a agomelatina não tem afinidade por outros tipos de receptores, o que 

proporciona um menor índice de efeitos adversos no paciente (BODINAT et al., 

2010). Seu efeito farmacológico envolve mecanismos pró-cronobiológicos 

(BERARDIS et al., 2015); ao atuar de forma sinérgica nos receptores citados, 

modula a ressincronização do ciclo circadiano. 
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Figura 2 -  Estrutura química da agomelatina (N-[2-(7-metoxi-1-naftil)-etil] acetamida) (A), melatonina 

(N-acetil-5-metoxitriptamina) (B) e serotonina, 5-Hidroxitriptamina (5-HT) (C). A figura demonstra a 

similaridade da agomelatina e melatonina por se tratar de substâncias miméticas. Figura adaptada. 

Fonte:http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/a1362?lang=pt&region=BR.  

 

Devido a sua ação cronobiológica, a agomelatina atua diretamente no núcleo 

supraquiasmático, que se trata do principal marcapasso para os ritmos circadianos. 

Portanto, um dos locais onde são encontrados receptores MT1/MT2. Além do NSQ 

tais receptores em humanos são encontrados no hipocampo, núcleo accumbens, 

córtex frontal (Bodinat, 2010) e ainda no cerebelo e tálamo (LIU et al., 2016). Uma 

via multissináptica da retina para a glândula pineal impulsiona a síntese e liberação 

de melatonina, durante a noite (LI et al., 2011). Consecutivamente, a ação agonista 

do fármaco nos MT1/MT2 é mimético à melatonina; a ligação agonista promove uma 

cascata intracelular que se inicia com a diminuição dos níveis de AMPc (por inibição 

da enzima adenililciclase) e dos níveis da CREB (resposta do elemento de ligação 

AMPc), elemento de ligação que regula o AMPc. Assim, ocorre a diminuição da 

atividade da proteína quinase A (PKA), que fosforila uma variedade de substratos 

celulares (BODINAT, et al., 2010) (Figura 3). 

Em paralelo, a ação da serotonina nos receptores 5-HT2C é bloqueada pelo 

antagonismo da agomelatina o que desencadeia, por ação indireta, um aumento de 

dopamina (DA) e noradrenalina (NA) no córtex pré-frontal (CHENU; MANSARI; 

BLIER, 2013). Contudo, não tem influência nos níveis extracelulares de serotonina. 

Além disso, o fármaco pode estimular a neurogênese, ao aumentar a produção de 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e diminuir a produção de glutamato 

reequilibrando, deste modo, o ciclo circadiano (VARANDAS, 2015) e aumentando o 

sono REM (HOWLAND, 2011). Estudos relatam que a produção de noradrenalina e 

de dopamina são importantes para reverter o quadro depressivo (SAN, 2010). Logo, 
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a ação do fármaco nesses receptores expressos no NSQ regula o ciclo sono-vigília 

em pacientes com sintomas depressivos (Figura 3). 
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Figura 3 -  Mecanismo de ação farmacológica da agomelatina no SNC. A) Ação agonista da 

agomelatina nos receptores MT1/MT2 via Gαi e ação antagonista simultânea no receptor 5-HT2C via 

Gαq. B) A atuação sinérgica nos receptores no núcleo supraquiasmátco (NSQ) reequilibra os 

mecanismos neurais do ciclo sono-vigília no SNC além de aumentar os níveis de Dopamina (DA) e 

Noradrenalina (NA) no córtex pré-frontal. Fonte BODINAT, et al., (2010). Figura adaptada. 

 

1.4 SEROTONINA, MELATONINA E SEUS RECEPTORES CELULARES 

 

E importante salientar a importância da atuação dos neurotransmissores 

melatonina e serotonina essenciais para a regulação do ciclo circadiano.  

A serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT) (Figura 2) é um neurotransmissor 

monoaminérgico, que tem um importante papel no ciclo do sono, agressividade, 

apetite e aprendizagem, memória e atenção (BARNES, 1999; MOHAMMAD-ZADEH 

et al., 2008). Alterações nos seus níveis podem causar efeitos e disfunções graves 

correlacionadas a transtornos mentais como transtornos de ansiedade, depressão e 

dependência e abuso de substâncias (LESCH, 2001; LUCKI, 1998).  

Dos sete grupos de receptores serotoninérgicos, os do tipo 5-HT2C são 

amplamente distribuídos nas áreas do córtex, sistema límbico e nos gânglios basais 

(BARNES; SHARP,1999), além de cerebelo e substância nigra em humanos 

(THIBAUT et al.,2016). Além disso, a presença desses receptores no núcleo 

supraquiasmático (NSQ) modifica a resposta neuronal intrínseca à entrada fótica 

(ver BODINAT et al, 2010, para revisão). Quando os receptores 5-HT2C são 

ativados, promovem variadas ações, dentre elas o aumento da expressão de 

comportamentos relacionados à ansiedade (BERARDIS et al., 2011). Em humanos, 

o antagonismo do 5-HT2C promove um aumento do sono de ondas lentas – sono 

REM (SHARPLEY et al., 1994). Ainda, estudos relatam que a ativação desses 

receptores parece estar relacionada com estados depressivos, e que portanto, o 

antagonismo dos receptores 5-HT2C (por administração a longo prazo 

antidepressivos como clomipramina, e mirtazapina, ambos antagonistas do 5-HT2C, 

além da ritanserina, dozampina e quietiapina) podem reverter o quadro depressivo 

(BODINAT et al, 2010). Este receptor é, provavelmente, o que tem uma maior 

distribuição no SNC (PAZOS; PALACIOS, 1985, MENGOD et al., 1990), sendo 

capaz de mediar a ação serotoninérgica na maior parte das áreas cerebrais 
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(GIOVANNI; DEURWAERDÈRE, 2015). No trabalho de revisão de Quesseveur e 

colaboradores (2012), estudos pré-clínicos sugerem o efeito ansiogênico no 

agonismo do receptor 5-HT2C em ratos. Além disso, estudos com camundongos 

geneticamente privados de receptores 5-HT2C, apresentaram uma redução nos 

fenótipos de estresse e ansiedade (DEKEYNE et al., 2008; MILLAN, 2005). 

A melatonina (N-acetil-5-metoxi-triptamina) é um hormônio sintetizado pela 

glândula pineal a partir do aminoacido triptofano, e atua na transdução da 

informação da luz do ambiente - sincronização do ciclo claro/escuro que auxilia no 

equilíbrio do sono e na temperatura corporal (LEVITAN, et al., 2012; LOISEAU et al., 

2006; MACCHI; BRUCE, 2004). Pacientes depressivos apresentam baixos índices 

de melatonina (SRINIVASAN et al., 2006), o que enfatiza a importância da regulação 

do sono para a melhora do quadro depressivo. 

Dos três tipos de receptores melatonérgicos conhecidos, vale destacar a 

ativação dos receptores MT1 e MT2, essenciais na ação farmacológica da 

agomelatina. Quando ativos, os receptores MT1 inicia uma casta em que diminui a 

produção de adenosina monofosfato cíclica (AMPc) induzida por foscolina (ROKA et 

al., 1999) e aumenta o cálcio intracelular (BRYDON et al., 1999); receptores MT2 

inibem a adenililciclase (REPPERT et al.,1995) diminui GMPc e aumenta 

fosfoinositídeos (BOUTIN et al.,2005). Em humanos, tais ações em locais 

específicos do NSQs, atuam na regulação do ciclo sono-vigília (BODINAT et al., 

2010). 

Um estudo pré-clínico com camundongos sugeriu que a melatonina 

potencializa o efeito benéfico da buspirona, atenuando o dano oxidativo e a 

ansiedade, em testes de ansiedade como labirinto em cruz elevado (LCE) 

antecedido de seis horas de imobilização (KUMAR et al., 2014). Em outro trabalho, a 

administração da melatonina intra-amígdala diminuiu a ansiedade em ratos 

pinealectomizados testados no LCE e no teste do campo aberto (KARAKAS et 

al.,2011). Em trabalhos clínicos, um artigo de revisão identificou 12 ensaios que 

avaliaram a melatonina como ansiolítico em pacientes no estado ansioso de pré-

operatório, concluindo que a melatonina reduziu a ansiedade em pacientes adultos e 

que pode ser tão eficaz quanto o midazolam (HANSEN et al., 2015). Em outro 

trabalho, foram investigados os efeitos da administração da melatonina via oral para 
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reduzir a ansiedade e a dor em pacientes pediátricos (MARSEGLIA et al.,2015). 

Também foi investigado a ação da melatonina na diminuição do risco de sintomas 

depressivos em mulheres com câncer de mama em um período de três meses após 

a cirurgia (HANSEN et al., 2014). Portanto, é possível notar a importância do 

antagonismo e agonismo da serotonina e melatonina, respectivamente nos 

receptores que modulam os transtornos ansiosos. Ainda, é possível notar que 

existem poucas evidências dos mecanismos de atuação, e muito menos ação 

conjunta na modulação do tratamento da ansiedade e do pânico. Dessa forma, o 

antidepressivo agomelatina surge como uma alternativa inovadora de tratamento, 

que tem como ferramenta farmacológica a dupla ação nos distintos receptores. 

 

1.5 PAPEL ANSIOLÍTICO DA AGOMELATINA: ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS 

 

A investigação do papel ansiolítico da agomelatina tem sido realizada 

utilizando modelos animais para o estudo da ansiedade e buscam reproduzir uma 

simulação do comportamento ansioso, em resposta a uma condição ambiental 

aversiva e desconfortante para o animal (CRUZ; FERNANDES, 2012). Em suma, os 

testes comportamentais proporcionam algumas condições inusitadas, dentre elas 

situações em ambientes novos e/ou perigosos, como, por exemplo, os testes de 

campo aberto, transição claro/escuro, labirinto em cruz elevado (LCE) e labirinto em 

T elevado (LTE) entre outros (CRUZ; FERNANDES, 2012; DONNER;LOWRY, 

2013).  

A agomelatina foi comparada com a melatonina, diazepam e a buspirona 

tendo como resultado efeito ansiolítico em ratos submetidos aos testes de Vogel, 

LCE e de vocalização ultrassônica em diferentes períodos de administração crônica 

(LOISEAU et al., 2006; PAPP et al., 2006). Em outro estudo, a  administração aguda 

da agomelatina foi realizada e a mesma foi comparada com os antagonistas 

seletivos do receptor 5-HT2C, SB243213, e ao benzodiazepínico clorazepato, nos 

testes de interação social, teste de Vogel e LCE, tendo como resultado um efeito 

ansiolítico em roedores (MILLAN et al., 2005). No trabalho de Rainer e 

colaboradores (2012), foi indagado se a administração crônica da agomelatina 
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poderia reverter déficits comportamentais relacionados à depressão e ansiedade em 

comparação com a fluoxetina. Os resultados sugeriram que a agomelatina possui 

propriedades antidepressivas e ansiolíticas que normalizam o ciclo circadiano.  

Logo, é perceptível que existem diferentes fármacos disponíveis para o 

tratamento dos transtornos de ansiedade. No entanto, o tempo de ação e os 

possíveis e variados efeitos adversos (listados na tabela 2) limitam o uso de tais 

medicamentos. A agomelatina em estudos pré-clínicos tem demonstrado o potencial 

ansiolítico, contudo, pouco se sabe dos seus possíveis efeitos panicolíticos, bem 

como não está claro a eficácia do seu uso em curto prazo. Além disso, torna-se 

pertinente a investigação de seus efeitos considerando o sexo dos animais, haja 

vista pouca informação sobre testes pré-clínicos e clínicos com fêmeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

  O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da administração aguda 

da agomelatina em ratos Wistar machos e fêmeas testados no labirinto T 

elevado. 

   

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar se a administração aguda de agomelatina nas doses de 25, 50 e 75 

mg/Kg/mL altera o comportamento de ratas na fase do ciclo estral proestro e 

estro submetidas ao teste do labirinto em T elevado e ao teste do campo aberto. 

 Verificar se a administração aguda de agomelatina na dose de 75 mg/Kg/mL 

altera o comportamento de ratos submetidos ao teste do labirinto em T elevado e 

ao teste do campo aberto. 

 Comparar os dados comportamentais obtidos nos objetivos específicos 

anteriores buscando possíveis diferenças entre os comportamentos basais e 

após administração de agomelatina em machos e fêmeas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 3.1 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 53 ratos machos e fêmeas Wistar com o peso entre 220 g - 

270 g provenientes do biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (DBF-UFRN). Durante toda a fase de 

desenvolvimento do animal e no período de experimentos os animais foram 

dispostos em grupos de 5 animais e alojados em caixas com dimensões de 41cm x 

34cm x 16cm, em que receberam água e comida ad libitum e viveram num ciclo de 

claro e escuro de 12 horas (luzes acesas: 06:00-18:00) num ambiente climatizado a 

23 ºC ± 1ºC. Além disso, todos os procedimentos experimentais realizados nesse 

trabalho foram efetuados de acordo com a lei nº 11.794 de 08/10/2008 (Lei Arouca) 

e aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFRN sob o 

número 007/2012. 

 

3.2 DROGAS E TRATAMENTOS 

 

           O fármaco utilizado para os experimentos foi o antidepressivo Agomelatina, 

N-[2-(7-metoxi-1-naftil)-etil] acetamida, pelo laboratório Servier como Valdoxan®. A 

agomelatina foi dissolvida em solução salina (NaCl 0,9%) e administrada via oral por 

gavagem nas doses de 25-75 mg/Kg/mL. O veículo e a agomelatina foram 

administradas 60 minutos antes da avaliação comportamental. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

3.3.1 HABITUAÇÃO AO EXPERIMENTADOR 
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Esse procedimento consistiu na manipulação do animal durante 5 minutos e 

após esse período, colocado numa caixa de 30cm x 19cm x 13cm por mais 5 

minutos. A tarefa teve como finalidade habituar o animal às condições de 

experimentação empregadas nos dias dos testes. A habituação foi realizada nos 

dois dias que antecederam o teste do labirinto em T elevado (LTE) e no mesmo 

período do dia da realização dos experimentos (13:00 – 18:00 h). 

 

 

3.3.3 MAPEAMENTO DO CICLO ESTRAL 

Após o segundo dia de habituação, o esfregaço vaginal foi realizado 

diariamente para mapeamento do ciclo estral (estro, metaestro, diestro ou proestro, 

veja tabela 3 e figura 4). Somente as ratas que estavam nas fases estro e proestro 

foram testadas. A realização do esfregaço ocorreu sete dias precedentes aos 

experimentos e no dia dos testes, antes da administração do fármaco. A secreção 

vaginal foi coletada através de uma pipeta Pasteur, com cerca de 15μL de solução 

salina (NaCl à 0,9%), introduzida no canal vaginal da rata. A análise da amostra 

realizou-se em lâmina microscópica, corada com azul de metileno, e analisada em 

microscópio óptico na objetiva de 10x (Marcondes et al, 2002). A leitura e 

classificação das fases foram realizadas de acordo com o trabalho de Hartman 

(1944), onde as fases são determinadas através da proporção observada entre 

células epiteliais e células leucocitárias na amostra da secreção coletada. 

Tabela 3 – Classificação das fases do ciclo estral das ratas. 

Fase Características 

Metaestro Volume grande e proporcional de leucócitos e células 
epiteliais. Baixos níveis hormonais.  

Diestro (precoce ou tardio) Alta quantidade de leucócitos com células epiteliais 
nucleadas dispersas. Baixos níveis hormonais.  

Proestro Grande volume de células parabasais, com células 
epiteliais nucleadas e globosas. Período fértil. Costuma 
exibir comportamento de cópula 

Estro Presença de camadas  densas  de  células  epiteliais 
anucleadas;  citoplasma granular. Período fértil. 
Costuma exibir comportamento de cópula 
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Figura 4 -  Comparação esquemática do ciclo reprodutivo da rata e do ser humano. A figura mostra 

as flutuações médias dos hormônios circulantes estradiol, progesterona, hormônio luteinizante (LH) e 

hormônio folículo-estimulante (FSH). É possível avaliar a fase do ciclo pela a atividade do hormônios 

estrogênios (causam proliferação e queratinização) e progesterona (promove mucificação). Fonte: 

DONNER; LOWRY,2013). Figura adaptada. 

 

 

3.4 APARATOS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS NOS TESTES 

 

3.4.1 LABIRINTO EM T ELEVADO (LTE) 

 

O labirinto em T elevado é um aparato de madeira elevado a 50 cm do solo 

constituído por um braço fechados (com barreiras de 40 cm de altura) que se dispõe 

no formato T com dois  braços abertos (sem paredes), de mesmas dimensões (50 

cm x 10 cm) (Figura 5). Além disso, as laterais dos braços abertos são constituídas 

de pequenos batentes feitos de material acrílico transparente de 0,5cm cuja função é 
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evitar a queda do animal durante o experimento. O teste foi realizado na ausência de 

luz branca e em ambiente silencioso no período vespertino do ciclo claro-escuro 

(13:00-18:00 h).  

O LTE é um teste comportamental amplamente empregado e aceito na 

avaliação do TAG e TP. O teste avalia os comportamentos de fuga do braço aberto 

na avaliação do TP, e a esquiva inibitória do braço fechado que mede parâmetro 

para o TAG. O comportamento inato do animal é apresentar aversão ao braço 

aberto, permanecendo no mesmo por menos tempo; logo a administração de 

fármacos ansiolíticos em animais expostos ao teste, tendem a permanecer por 

menos tempo na esquiva inibitória e mais tempo no braço aberto (GRAEFF et al., 

1998; VIANA et al, 1994; TEIXEIRA et al, 2000). 

No experimento, são realizadas seis exposições dos animais ao aparato, 

dividido em três primeiras tentativas no braço fechado (esquiva inibitória) e as três 

últimas referentes à fuga no braço aberto. A esquiva inibitória é avaliada pela  

latência para sair do braço fechado com as quatro patas em três tentativas 

sucessivas com um intervalo de 30 segundos entre elas. Para a fuga do braço 

aberto, a qual se inicia 30 segundos após a esquiva inibitória ter finalizado, o rato é 

colocado na extremidade do braço aberto com a cabeça voltada para o centro e o 

tempo de latência para escapar deste braço é medido também em três tentativas 

com intervalos de 30 segundos entre eles (GRAEFF et al., 1998; VIANA et al, 1994; 

TEIXEIRA et al, 2000; ZANGROSSI et al., 2001). 

O pré-teste é sempre realizado com 24 horas de antecedência ao teste do 

LTE, consistindo na pré-exposição dos animais nos braços abertos por 30 minutos, 

sem acesso ao centro nem aos braços fechados do aparato. Essa pré-exposição 

diminui a latência do primeiro tempo de fuga dos braços abertos no dia do teste, e 

além disso, aumenta a sensibilidade de drogas panicolíticas (GRAEFF et al, 2004; 

TEIXEIRA et al, 2000). A exposição do animal no lado direito ou esquerdo do 

aparato é registrada para que a mesma seja repetida igualmente no dia do teste. 
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Figura 5-  Teste do labirinto em T Elevado. Fonte: GRAEFF; GUIMARÃES, (2012). Figura adaptada. 

 

3.4.2 CAMPO ABERTO 

 

O campo aberto (CA) é uma caixa cúbica (60 cm x 60 cm x 60 cm) com 

paredes internas brancas e base preta (Figura 6). O teste foi realizado em ambiente 

controlado, sob temperatura constante de 20ºC±1ºC, luz branca indireta 

(20W/6.500K). O experimento foi realizado durante a fase clara do ciclo claro e 

escuro (13:00-18:00). Durante a realização do teste, o animal foi colocado no centro 

do CA e os seus comportamentos foram avaliados durante 15 minutos. Para 

proceder com a avaliação desses comportamentos, o período em que o animal ficou 

no CA foi registrado por uma câmera de segurança para posterior análise dos 

parâmetros comportamentais relativos à ansiedade e à locomoção pelo programa 

ANY-maze (Stoelting, USA). Com relação à ansiedade, foram avaliados o número de 

entradas, o tempo e a distância percorrida na região central do CA durante os 

primeiros 5 minutos e com relação à locomoção foi avaliado a distância percorrida 

pelo animal em todo o aparato durante 15 minutos. Após o teste de cada animal, o 

aparato foi limpo cuidadosamente com uma solução de álcool 5% (HALL, 1934). 
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Figura 6-  Teste do campo aberto.   

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/10/2754008/slides/slide_12.jpg 

 

3.5 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Segue a representação esquemática da metodologia empregada neste 

trabalho, sendo a figura A para as fêmeas e B para os machos. 

 

Figura 7 -  Delineamento experimental.  
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3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos no LTE foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

de medidas repetidas. No CA para fêmeas, utilizou ANOVA de 1 via e para machos 

Teste t de Student. Quando houve diferenças significativas entre os grupos 

submetidos à ANOVA, o teste de Duncan foi empregado. Para que fosse 

considerada como diferença estatisticamente significativa, utilizou-se o intervalo de 

confiança de 5% (p≤0,05) para todos os resultados. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ETAPA 1: EFEITOS DA AGOMELATINA EM FÊMEAS NO PROESTRO/ESTRO 

SUBMETIDAS AO LTE  

 

Esquiva: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve efeito do fator 

tratamento [F (3,27)=0,53; p=0,666]. No fator tentativa foi demonstrado um aumento 

da latência [F (2,54)=12; p=0,000] e não houve interação tratamento x tentativa [F 

(6,54)=1,15; p=0,344]. 

Figura 8  – Média (± EPM) das latências (em segundos) para saída do braço fechado do LTE de 

ratas submetidas à administração  aguda de agomelatina nas fases de proestro e estro. Doses de 25, 

50 e 75 mg/Kg/mL, (n=31). 

 

Fuga: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que não houve diferença estatística 

entre os grupos em relação ao tratamento [F (3,27)=0,69; p=0,567]. Ainda não houve 

efeito nas tentativas [F (2,54)=0,41; p=0,667] nem interação entre os fatores 

tratamento e tentativas [F (6,54)=1,58; p=0,171]. 
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Figura 9  – Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída  de um dos braços abertos de ratas 

submetidas à administração aguda de agomelatina nas fases de proestro e estro. Doses de 25, 50 e 

75 mg/Kg/mL,(n=31). 

 

 

Tabela 4  – Média (± EPM) das latências (em segundos) da esquiva inibitória e da fuga de ratas 

submetidas à administração aguda de agomelatina nas fases de proestro e estro. Doses de 25, 50 e 

75 mg/Kg/mL, (n=31). 

 

L BASE E1 E2 F1 F2 F3 

GRUPOS 
      

SALINA 6,16 ± 1,44 10,83 ± 4,37 75,00 ± 46,25 9,33 ± 2,76 9,16 ± 3,64 12,33 ± 2,85 

25 mg/kg 9,00 ± 2,16 13,00 ± 2,61 135,57 ± 58,15 10,85±2,56 6,85 ± 2,02 6,42 ± 1,47 

50 mg/kg 7,40 ± 1,17 97,50 ± 44,29 101,50 ± 43,35 7,70 ± 1,51 13,20 ± 2,78 12,50 ± 3,08 

75 mg/kg 8,00 ± 3,40 7,62 ± 2,29 121,62 ± 45,70 7,00 ± 2,11 8,50 ± 2,07 8,62 ± 2,41 

Legenda: L BASE: linha de base; E1: esquiva 1; E2: esquiva 2; F1: fuga 1; F2:fuga 2; F3: fuga 3. 

 

4.1.1 ETAPA 1: EFEITOS DA AGOMELATINA EM FÊMEAS NO 

PROESTRO/ESTRO SUBMETIDAS AO CA 

 

A ANOVA de uma via mostrou que: 

Não houve diferenças estatísticas em nenhum dos fatores considerados: 
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distancia [F (3,26)=1,67; p=0,199], velocidade média [F (3,26)=2,23; p=0,111], 

entradas no centro [F (3,26)=0,65; p=0,586], tempo no centro [F (3,26)=0,09; 

p=0,962] e distância do centro [F (3,26)=0,07; p=0,972].  

Tabela 5. Média (± EPM) dos parâmetros de atividade locomotora e ansiedade basal de ratas 

submetidas à administração aguda de agomelatina nas fases de proestro e estro. Doses de 25, 50 e 

75 mg/Kg/mL, (n=31).  

GRUPO DPT VmT EC TC DPC 

SALINA 21,06 ± 1,45 0,02 ± 0,00 2,80 ± 0,58 4,06 ± 0,79 0,50 ± 0,07 

25 mg/kg 22,79 ± 2,08 0,02 ± 0,00 1,85 ± 0,67 5,97 ± 2,69 0,42 ± 0,18 

50 mg/kg 25,03 ± 1,18 0,02 ± 0,00 3,10 ± 0,79 6,25 ± 2,94 0,48 ± 0,14 

75 mg/kg 20,37 ± 2,00 0,02 ± 0,00 3,20 ± 0,66 5,78 ± 3,69 0,45 ± 0,11 

Legenda: DPT: distância percorrida total; VmT velocidade média total; EC: entradas no centro; TC: 
tempo no centro; DPC:distância percorrida no centro. 

 

4.2 ETAPA 2: EFEITOS DA AGOMELATINA EM MACHOS SUBMETIDOS AO LTE 

Esquiva: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que: 

Não houve efeito com relação ao tratamento [F (1,20)=0,02; p=0,895]; porém 

houve efeito do fator tentativa [F (2,40)=11,85; p=0,000], mas não interação entre os 

fatores tratamento e tentativa [F (2,40)=0,07; p=0,936]. 

Figura 10 – Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída dos braços fechados de ratos 

submetidos à administração aguda de agomelatina. Dose de 75mg/Kg/mL, (n=22). 
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Fuga: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que: 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos [F (1,20)=2,92; p=0,103], 

e não houve efeito da tentativa [F (2,40)=0,78; p=0,464], nem interação entre 

tratamento e tentativa [F (2,40)=1,48; p=0,239]. 

Figura 11  – Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída de um dos braços abertos de 

ratos submetidos à administração aguda de agomelatina. Dose de 75mg/Kg/mL, (n=22). 
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Tabela 6 – Média (± EPM) das latências (em segundos) da esquiva inibitória e da fuga de ratos 

submetidos à administração aguda de agomelatina.Dose de 75 mg/Kg/mL, (n=22). 

 
L BASE E1 E2 F1 F2 F3 

GRUPOS             

SALINA 9,30 ± 1,48 102,60 ± 40,77 157,90 ± 47,40 13 ± 2,20 11,30 ± 2,02 13,10 ± 2,36 

75 mg/kg 30,15 ± 22,52 98,69 ± 38,76 130,46 ± 37,22 5,54 ± 0,58 10,08 ± 2,41 11,08 ± 2,30 

Legenda: L BASE: linha de base; E1: esquiva 1; E2: esquiva 2; F1: fuga 1; F2:fuga 2; F3: fuga 3. 

 

4.2.1 ETAPA 2: EFEITOS DA AGOMELATINA EM MACHOS SUBMETIDOS AO CA 

 

O Teste t de Student mostrou que: 

Não houve diferenças estatísticas e nenhum dos fatores considerados: 

distancia t (20)= -0,59; p=0,197, velocidade média t (20)= -0,61; p=0,551 , entradas 

no centro t (18,65)= -0,35; p=0,733, tempo no centro t (20)= -0,35; p=0,732 distância 

do centro t (17,95)= -0,64; p=0,528. 

 

Tabela 7. Média (± EPM) dos parâmetros de atividade locomotora e ansiedade basal de ratos 

submetidos à administração aguda de agomelatina. Dose de 75 mg/Kg/mL, (n=22). 

GRUPO DPT VmT EC TC DPC 

SALINA 14,24 ± 1,90 0,02 ± 0,00 1,9 ± 0,43 2,65 ± 0,82 0,21 ± 0,07 

75 mg/kg 16,00 ± 2,20 0,02 ± 0,00 2,17 ± 0,64 2,23 ± 0,85 0,30 ± 0,11 

Legenda: DPT: distância percorrida total; VmT velocidade média total; EC: entradas no centro; TC: 
tempo no centro; DPC:distância percorrida no centro. 

 

4.3 ETAPA 3: EFEITOS DA AGOMELATINA NA DOSE DE 75 MG/KG/ML: 

COMPARAÇÃO ENTRE MACHOS E FÊMEAS  

 

Esquiva: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que: 
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Não houve diferença estatística entre os tratamentos [F (1,32)=0,05; p=0,827]. 

Houve efeito do fator sexo [F (1,32)=4,34; p=0,045], mas não houve interação entre 

tratamento e sexo [F (1,32)=0,17; p=0,681]. Houve efeito do fator tentativa [F 

(2,64)=14,62; p=0,000], porém ausência de interação entre tratamento e tentativa [F 

(2,64)=0,08; p=0,925], sexo e tentativa [F (2,64)=2,38; p=0,100] e tratamento, sexo e 

tentativa [F (2,64)=0,39; p=0,679]. 

 

Figura 12 - Média (± EPM) das latências (em segundos) da saída do braço fechado de ratas e ratos 

submetidos à administração aguda de agomelatina na dose de 75mg/Kg/mL, (n= 36). *p <0,05 em 

relação ao grupo salina macho. 

 

 

Fuga: 

A ANOVA de medidas repetidas mostrou que: 

Houve efeito borderline do tratamento [F (1,32)=2,92; p=0,097]. Porém não 

houve efeito do fator sexo [F (1,32)=0,75; p=0,392], nem na relação tratamento e 

sexo [F (1,32)=0,17; p=0,687].  O fator tentativa não apresentou diferença entre os 

grupos [F (2,64)=1,26; p=0,291], ausência de efeito na relação tratamento e tentativa 

[F (2,64)=0,93; p=0,400],  na relação sexo e tentativa [F (2,64)=0,04; p=0,958] e na 

relação tratamento, sexo e tentativa [F (2,64)=0,55; p=0,582]. 
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Figura 13 - Média (± EPM) das latências (em segundos) da saída de um dos braços abertos de ratas 

e ratos submetidos à administração aguda de agomelatina na dose de 75mg/Kg/mL. (n= 36). f p = 

0,09 em relação ao grupo salina macho. 

 

 

Tabela 8. Média (± EPM) das latências (em segundos) da esquiva inibitória e da fuga de ratos e ratas 

submetidos à administração aguda de agomelatina na dose de 75mg/Kg/mL.  

Legenda: L BASE: linha de base; E1: esquiva 1; E2: esquiva 2; F1: fuga 1; F2:fuga 2; F3: fuga 3. 

Devido ao efeito fronteiriço do fator tratamento, foi realizado a ANOVA de 1 

via seguida do teste de Duncan levando em consideração o  intervalo de confiança 

de p≤0,09. O teste mostrou que houve diferença entre os grupos  de machos  

controle, quando comparado com o grupo de machos tratados com agomelatina, o 

que sugere um efeito panicogênico. 

4.3.1 ETAPA 3: EFEITOS DA AGOMELATINA: COMPARAÇÃO ENTRE MACHOS E 

FÊMEAS NO TESTE DE CA 

ANIMAL 
TRATAMENTO 

LBASE E1 E2 F1 F2 F3 

FÊMEA /SAL 6,16 ± 1,44 10,83 ± 4,37 75 ± 46,25 9,33 ± 2,76 9,16 ± 3,64 12,33 ± 2,85 

MACHO /SAL 9,30 ± 1,48 102,60 ± 40,77 157,90 ± 47,40 13 ± 2,20 11,30 ± 2,02 13,10 ± 2,36 

FÊMEA/ 75 
mg/kg 

8,62 ± 3,43 7,75 ± 2,28 88,5 ± 38,70 7,12 ± 2,08 7,62 ± 1,71 11,25 ± 3,16 

MACHO/ 75 
mg/kg 

30,15 ± 22,52 98,69 ± 38,76 130,46 ± 37,22 5,54 ± 0,58 10,08 ± 2,41 11,08 ± 2,30 
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A ANOVA de uma via mostrou que: 

Não houve diferença estatística do fator distância [F (3,31)=1,95; p=0,143], e 

não houve diferença nos demais fatores: velocidade média [F (3,31)=1,32; p=0,286], 

entradas no centro [F (3,31)=0,76; p=0,523], tempo no centro [F (3,31)=1,08; 

p=0,373] e distância do centro [F (3,31)=1,45; p=0,249].  

Tabela 9. Média (± EPM) dos parâmetros de atividade locomotora e ansiedade basal de ratas e ratos 

submetidos à administração aguda de agomelatina. Dose de 75 mg/Kg/mL. 

ANIMAL/ 
TRATAMENTO 

DPT VmT EC TC DPC 

FÊMEA /SAL 21,06 ± 1,45 0,02 ± 0,00 2,80 ± 0,58 4,06 ± 0,79 0,50 ± 0,07 

MACHO /SAL 14,24 ± 1,90 0,02 ± 0,00 1,9 ± 0,43 2,65 ± 0,82 0,21 ± 0,07 

FÊMEA / 75 mg/kg 20,37 ± 2,00 0,02 ± 0,00 3,20 ± 0,66 5,78 ± 3,69 0,45 ± 0,11 

MACHO/ 75 mg/kg 16,00 ± 2,20 0,02 ± 0,00 2,17 ± 0,64 2,23 ± 0,85 0,30 ± 0,11 

Legenda: DPT: distância percorrida total; VmT velocidade média total; EC: entradas no centro; TC: 
tempo no centro; DPC:distância percorrida no centro. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo teve como objetivo verificar se a administração em curto 

prazo da agomelatina alteraria o comportamento de ratos Wistar machos e fêmeas 

nos testes do LTE e do CA. Neste trabalho foi possível observar se a agomelatina 

alteraria especificamente comportamentos relacionados à ansiedade generalizada, 

como a esquiva inibitória no LTE e a exploração do centro do CA, ou um 

comportamento associado ao pânico, no caso, a fuga no LTE. 

Apenas dois estudos pré-clínicos têm demonstrado o perfil ansiolítico da 

administração da agomelatina em testes como de Vogel e o LCE (MILLAN et al., 

2005; PAPP et al., 2006). Esses trabalhos utilizaram ratos machos e a média da 

dose da agomelatina foi de 2,5–80 mg/kg. No presente estudo, o efeito ansiolítico 

previamente demonstrado não foi evidenciado nas fêmeas e nos machos e, neste 

último grupo, a dose de 75 mg/Kg favoreceu um discreto efeito panicogênico.  

A escolha do LTE teve como base trabalhos anteriores nos quais foi 

levantada a questão de que modelos animais existentes para o estudo da 

neurobiologia da ansiedade e para o screening de drogas ansiolíticas/ansiogênicas, 

como o LCE, não discriminavam os tipos específicos de ansiedade, haja vista a 

diferença qualitativa dos mesmos (GRAEFF, NETTO, ZANGROSSI, 1998; GRAEFF, 

2007). Com base na disposição dos braços abertos e fechados e no protocolo 

experimental, as tentativas de esquiva inibitória e fuga no LTE sugerem uma 

representação fenotípica do comportamento de ansiedade e pânico 

respectivamente. No artigo de revisão de Pinheiro, Zangrossi e Graeff (2007) foi 

relatado o uso de diversos fármacos, como imipramina, clomipramina, fluoxetina, 

buspirona, ipsapirona e meta-clorofenilpiperazina (mCPP) em animais testados no 

LTE, mostrando que existe uma correlação dos comportamentos de esquiva 

inibitória com a ansiedade geral e de fuga com o pânico. Além disso, ao comparar os 

resultados obtidos em testes realizados no LCE e LTE, este último tende a ser mais 

consistente na diferenciação dos transtornos ansiosos. No presente trabalho, os 

resultados obtidos após a administração aguda de agomelatina nas fêmeas 

submetidas ao LTE demonstraram ausência de efeito sobre as respostas de esquiva 

inibitória e de fuga em todas as doses testadas. Com relação às latências ao longo 
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das tentativas na esquiva inibitória, foi observado um aumento deste parâmetro no 

grupo das fêmeas, o que propõe que a agomelatina não alterou a aquisição da 

esquiva inibitória.  

É importante salientar que recentemente foram descritos os efeitos da 

agomelatina nos processos de aprendizagem e memória, demonstrando uma 

melhora nesses índices. No trabalho de Gumuslu e colaboradores (2014), foi 

investigado o efeito da agomelatina sobre prejuízos cognitivos induzido pelo 

estresse crônico. Foi realizado um tratamento crônico com agomelatina em 

camundongos machos por cinco semanas e foi observado que a agomelatina teve 

um efeito parcial no bloqueio dos prejuízos da memória induzido pelo estresse, 

como a deterioração cognitiva induzida pelo estresse crônico leve em camundongos 

nos testes de transição claro-escuro, no LCE, no reconhecimento de objetos e no 

labirinto  aquático de Morris, assim como ativou os mecanismos moleculares de 

armazenamento de memória em resposta a uma experiência de aprendizagem. 

Resultados similares também foram descritos nos trabalhos de Conboy e 

colaboradores (2008) e Bertaina-Anglade e colaboradores (2011), em que a 

administração da agomelatina em ratos melhorou os índices de aprendizagem, 

facilitou a memória episódica em um paradigma cognitivo e ativou os mecanismos 

moleculares de armazenamento da memória, sendo que no primeiro estudo a 

administração de agomelatina foi realizada durante 22 dias e, no último, as 

administrações foram realizadas em dois dias. Logo, torna-se pertinente a busca por 

novas informações sobre os efeitos da agomelatina administrada em curto e longo 

prazo nos mecanismos de memória. 

Diante da ausência de efeito no grupo das fêmeas nos testes realizados no 

LTE, a maior dose (75 mg/Kg/mL) do fármaco foi utilizada no estudo com os 

machos, com o intuito de observar se esta ausência de efeito seria, também, 

perscrutada. A escolha de uma única dose foi necessária devido a redução no 

número de animais disponíveis para experimentação ocasionada pelas obras de 

reparo no Biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia no início de 2016. 

Por isto, optamos pela maior dose, visto que estudos prévios realizados em nosso 

laboratório em machos submetidos ao teste do LCE demonstraram que as doses de 

12,5, 25 e 50 mg/Kg eram destituídas de efeitos comportamentais. 
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Na etapa 2 do presente estudo houve uma redução na latência para a fuga 

quando a agomelatina na dose de 75 mg/Kg foi administrada nos machos, sugerindo 

um discreto efeito panicogênico. Os dados estão de acordo com estudos prévios 

utilizando antidepressivos convencionais. Trabalhos anteriores mostraram que 

fármacos como o citalopram e a fluoxetina elevaram os níveis de serotonina quando 

foram administrados de forma aguda ou em curto prazo e favoreceram respostas de 

pânico e ansiedade tanto em ratos machos, quanto nos ensaios clínicos (GOMEZ et 

al.,2014; GRILLON et al., 2006; LIU et al.,2010; SALCHNER; SINGEWALD, 2002). 

Outros estudos demostraram que o tratamento agudo com antidepressivos em 

modelos animais produz efeitos ansiogênicos no teste do LCE (SILVA et al., 1999; 

SILVA; BRANDÃO, 2014; MOMBEREAU et al., 2010), teste de transição claro - 

escuro e teste de interação social (ver BAEK et al.,2015). Contudo, como o efeito 

panicogênico citado no presente trabalho foi sutil, é importante investigar 

futuramente se este efeito permanece na continuação desses experimentos 

envolvendo a administração em curto prazo de agomelatina e se um perfil antipânico 

ou ansiolítico seria evidenciado após tratamentos em longo prazo em ambos os 

sexos. 

Em ensaios clínicos, um estudo randomizado com 121 pacientes (sendo 69% 

mulheres com idade média de 42 anos), diagnosticados com transtornos de 

ansiedade de acordo com o DSM-IV, foram tratados com agomelatina por um 

período de 12 semanas, resultando em uma diminuição dos sintomas da TAG e 

sintomas de insônia (BALDWIN, 2009). Em outro estudo de caso, foi observada uma 

redução parcial da ansiedade social e dos sintomas físicos com o uso de 

agomelatina em um paciente do sexo masculino tratado no período de quatro 

semanas (CRIPPA et al., 2010). No trabalho de Demyttenaere (2015) foi analisado a 

eficácia do tratamento em curto prazo na prevenção de recaídas mostrando que a 

agomelatina é uma opção de tratamento para TAG. Porém os autores consideraram 

curto o período de 12 semanas de administração. O uso de escitalopram mostrou 

que, em relação ao placebo, a restauração do sono é significativamente melhor com 

agomelatina do que com escitalopram. 

Com relação ao transtorno do pânico, os SSRIs são particularmente eficazes 

no tratamento. Além disso, modulações serotonérgicas -  que incluem bloqueio 5-

HT2C -  podem ter efeitos ansiolíticos (DECKERT et al.,2000). Pacientes (maior 
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parte dos sexo masculino – 72,7%) diagnosticados com TP com ou sem agorafobia 

tratados com agomelatina demonstraram melhoras nos sintomas após o período de 

oito semanas de tratamento (LETTERS, 2015); em outro estudo, após seis semanas 

de tratamento, houve a melhoria dos sintomas de ansiedade e pânico, atingindo uma 

remissão total de episódios na última semana de tratamento (LEVITAN et al., 2016).  

No trabalho de revisão de Perna e colaboradores (2016), um ensaio clínico 

multicêntrico avaliou a eficácia em longo prazo de agomelatina em pacientes com 

transtornos ansiosos de ambos os sexos que foram escolhidos aleatoriamente para 

receber a agomelatina ou um placebo durante vinte e seis semanas.  No fim desse 

período, os pacientes que receberam a agomelatina exibiram uma taxa de recaída 

significativamente mais baixa do que aqueles que receberam placebo.  

Por fim, na etapa 3 do presente estudo, realizou-se uma comparação dos 

dados obtidos com as fêmeas e com os machos nas etapas 1 e 2, respectivamente. 

A análise indicou que houve efeito do fator sexo na comparação da esquiva 

inibitória, sendo que as fêmeas apresentaram menor latência para saída dos braços 

fechados do LTE. Segundo Shansky e Woolley (2016), esta variável – o sexo -  é um 

fenótipo complexo que é susceptível a condições mutáveis com relação à espécie, 

idade e contexto ambiental. Trabalhos recentes ressaltaram uma discussão dentro 

da comunidade científica que trata da inclusão da comparação de animais machos e 

fêmeas com o intuito de compreender melhor as disparidades entre homens e 

mulheres. Estudos mostram um aumento da prevalência de ansiedade relacionadas 

ao estresse em mulheres se comparado com os homens (DONNER; LOWRY, 2013; 

ROSSLER, 2016; SOPHIE;GRAHAM, 2016). Tais discrepâncias de gênero sugerem 

que fatores orgânicos como os níveis dos hormônios estradiol e progesterona 

influenciem nesta prevalência feminina para os transtornos ansiosos e até mesmo 

para distúrbios associados a processos cognitivos como a memória emocional 

(SOPHIE;GRAHAM, 2016). No entanto, frequentemente é observado que a pesquisa 

básica com animais se concentra nos indivíduos do sexo masculino e isso pode 

ocultar o entendimento das influências dos hormônios sexuais nos processos 

fisiológicos e patológicos dos transtornos mentais (SHANSKY;WOOLLEY, 2016). 

A identificação das fases do ciclo estral das ratas é um parâmetro importante 

para o estudo do comportamento de fêmeas. Em comparação com o ciclo humano, 
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o ciclo estral das ratas apresenta em média uma duração de 4 -5 dias (ver Figura 4). 

A fase do estro ou cio (ocorre desde o início do proestro até ao final do estro) é 

referido como dia zero do ciclo estral, e trata-se do período da fase reprodutiva em 

que a fêmea apresenta sinais de receptividade sexual, seguida de cópula. (YOUNG 

et al., 1941;SCHWARTZ, 1964). No proestro (fase folicular) ocorre um pico de 

estradiol, que desencadeia um aumento dos hormônios luteinizante (LH) e folículo 

estimulante (FSH). Assim como ocorre em mulheres, essa variação hormonal dá 

início ao processo ovulatório (estro). Esses hormônios retornam aos níveis basais 

quando a ovulação ocorre havendo ainda um pico temporário curto de estradiol na 

noite de estro (EMANUELE et al., 2002). 

 Estudos sugerem que a variação dos níveis de estradiol e progesterona no 

decorrer do ciclo estral altera o comportamento basal das fêmeas mostrando que 

respostas relacionadas a ansiólise são expressas nas fases do proestro/estro e 

associadas a alta concentração de progesterona circulante (FYRE et al., 2000; 

MARCONDES et al.,2001; MORA et al.,1996). Contudo, nos trabalhos realizados no 

laboratório do Departamento de Biofísica e Farmacologia da UFRN em 2014, foi 

demonstrado que não há efeito da fase do ciclo sobre o comportamento de ratas 

testadas no LTE (SANTOS et al., 2014). 

Ainda, as diferenças do sexo nos transtornos ansiosos em modelos animais 

podem ter sinais opostos, quando comparados com os humanos 

(ELIOT;RICHARDSON, 2016). Grande parte da diferença no comportamento 

exploratório em testes de ansiedade é explicada pelo maior nível de atividade física 

das ratas -  diferença de sexo que é oposta nos seres humanos, em que homens 

são geralmente mais fisicamente ativos do que mulheres (EATON; ENNS, 1986). No 

presente estudo não houve diferença na atividade locomotora, quando comparados 

machos e fêmeas ou mesmo comparando animais tratados com agomelatina e 

animais controle - este último resultado sugere que a agomelatina não tenha 

alterado a locomoção de ratos e ratas.  

Em conjunto, estudos prévios sugerem um efeito ansiolítico e/ou panicolítico 

no tratamento em longo prazo com a agomelatina, o que não foi observado no 

presente trabalho, após a administração em curto prazo. Ainda, a agomelatina, 

quando administrada sessenta minutos anteriores ao teste no LTE não alterou a 
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resposta de esquiva inibitória, nem os índices de ansiedade no teste do CA, a saber: 

entradas, distância percorrida e tempo gasto no centro do aparato nos primeiros 

cinco minutos em machos e fêmeas. Porém, em relação à resposta de fuga, quando 

machos receberam agomelatina na dose de 75 mg/Kg, houve uma redução na 

latência para esta resposta, sugerindo um efeito bastante sutil do tipo panicogênico. 

Em fêmeas, as doses de 25, 50 e 75 mg/Kg não alteraram a resposta de fuga.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando os dados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que: 

 

 A administração aguda de agomelatina nas doses de 25, 50 e 75 mg/Kg/mL 

em fêmeas não alterou as latências de esquiva e de fuga, sugerindo uma 

ausência de efeito do fármaco. Ainda, nenhuma das doses testadas alterou a 

locomoção e parâmetros de ansiedade no teste do campo aberto.  

 A administração aguda de agomelatina na dose de 75 mg/Kg/mL em machos 

não alterou comportamentos relacionados à ansiedade e favoreceu um 

discreto efeito panicogênico no LTE. Esta dose não alterou a locomoção e 

parâmetros de ansiedade no teste do campo aberto em machos. 

 Na comparação de machos e fêmeas, houve uma variação com relação ao 

sexo, sendo que as fêmeas apresentaram menor tempo de latência para 

saída dos braços fechados do LTE. 
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