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RESUMO 
 

 

 

A agomelatina é um agonista de receptores MT1 e MT2 e antagonista do 

receptor 5-HT2C usado na farmacoterapia de transtornos depressivos. 

Ademais, seu uso tem sido sugerido para aliviar sintomas dos transtornos 

de ansiedade, incluindo ataques de pânico. O objetivo do presente estudo 

foi avaliar se a administração de agomelatina altera respostas relacionadas 

à ansiedade e ao pânico em fêmeas. Ratas Wistar foram submetidas a dois 

testes de ansiedade baseados na aversão inata de roedores a locais 

abertos e desprotegidos, o labirinto em cruz elevado (LCE) e o labirinto em 

T elevado (LTE) e ao teste de campo aberto (CA), este último para avaliar 

índices de ansiedade e a atividade locomotora das ratas. Em nossos 

resultados, observamos que não houve alteração na atividade locomotora 

das fêmeas submetidas à administração oral de agomelatina (25, 50 ou 75 

mg/Kg, 60 minutos antes do teste) em curto prazo, conforme avaliado no 

CA e no LCE. Em relação às respostas relacionadas à ansiedade, a 

administração de agomelatina (12,5, 25 ou 50 mg/Kg, 60 minutos antes do 

teste) não alterou a exploração dos braços abertos do LCE. No LTE, a 

administração de agomelatina sessenta minutos antes das sessões de pré- 

teste e teste não modificou a aquisição de esquiva inibitória, nem a resposta 

de fuga nas doses de 50 e 75 mg/Kg. Porém, a dose de 25 mg/Kg favoreceu 

uma redução na latência para a fuga, sugerindo um efeito panicogênico. 

Diante da ausência de eficácia da administração em curto prazo de 

agomelatina sobre a ansiedade experimental, e visando confirmar sua 

eficácia antidepressiva em fêmeas, as ratas submetidas ao LTE foram 

submetidas à administração das mesmas doses de agomelatina 60 minutos 

anteriores ao CA, pré-teste e tese da natação forçada (TNF), com 24 horas 

de intervalo entre os procedimentos. No TNF, a administração de 

agomelatina em curto prazo (50 e 75 mg/Kg) não alterou o comportamento 

de climbing, mas reduziu o tempo de imobilidade, reforçando, assim, o perfil 

antidepressivo do fármaco em fêmeas. Assim, objetivando verificar se a 

administração em longo prazo de agomelatina favoreceria um efeito do tipo 

ansiolítico e⁄ou panicolítico, um grupo independente de ratas foi submetido 

à administração por 25 dias de agomelatina na dose de 50 mg/Kg e, 60 

minutos após a última administração, ao teste no LTE, CA e coleta de 

sangue para análise bioquímica (AST e ALT) e histológica do fígado. A 

administração em longo prazo de agomelatina não alterou nenhum dos 

parâmetros analisados, sugerindo ausência de efeito comportamental, bem 

como de hepatotoxicidade. Os dados aqui obtidos revelam uma ausência 

de perfil ansiolítico da agomelatina em curto e longo prazo, porém 

confirmam seu potencial antidepressivo em curto prazo em fêmeas. 

 
 

Palavras-chave: Agomelatina; Ansiedade; Depressão; Labirinto em Cruz 

elevado; Labirinto em T elevado; Teste de natação forçada; 

Hepatotoxicidade. 



ABSTRACT 
 

 

 

Agomelatine is a MT1 and MT2 receptors agonist and 5-HT2C receptor 

antagonist used in the pharmacotherapy of depressive disorders. In 

addition, its use has been suggested to relieve symptoms of anxiety 

disorders, including panic attacks. The aim of present study was to evaluate 

if agomelatine administration alters anxiety and panic-related responses in 

female rats. Wistar rats were submitted to two tests of anxiety based on 

innate aversion of rodent to open and unprotected places, the elevated plus- 

maze (EPM), the elevated T-maze (ETM) and to the open field test (OF), 

the latter to evaluate indices of anxiety and the locomotor activity of the rats. 

In our results, twe observed that there were no changes in the locomotor 

activity of the females submitted to the oral administration of agomelatine in 

short term (25, 50 or 75 mg/kg, 60 minutes before the test), as assessed in 

the open field test and EPM. Regarding anxiety-like responses, the 

administration of agomelatine (12.5, 25 or 50 mg/kg, 60 minutes before the 

test) did not alter the exploration of the EPM. In ETM, agomelatine 

administred sixty minutes before the pre-test and test sessions did not 

modify the inhibitory avoidance acquisition or escape response at doses of 

50 and 75 mg/kg. However, the dose of 25 mg/kg favored a reduction in 

latency to the escape, suggesting a panicogenic-like effect. In the absence 

of efficacy of short-term administration of agomelatine on experimental 

anxiety, and in order to confirm its antidepressive efficacy in females, the 

rats submitted to ETM have been submitted to administration of the same 

doses of agomelatine previous 60 minutes to OF, pretest and forced 

swimming test (FST), with a 24-hour interval between procedures. In FST, 

administration of agomelatine (50 and 75 mg/kg) did not alter climbing 

behavior, but reduced immobility time, thus reinforcing in females the 

antidepressant-like profile of this drug. Thus, in order to verify whether long- 

term administration of agomelatine would favor an anxiolytic and/or 

panicolytic effect, an independent rat group was administered for 25 days 

agomelatine at a dose of 50 mg/kg and, 60 minutes after the last 

administration, to the ETM, OF and blood test for biochemical (AST and 

ALT) and histological analysis of the liver. The long-term administration of 

agomelatine did not change any of the parameters analyzed, suggesting the 

absence of behavioral effects and hepatotoxicity. The data obtained here 

show a lack of anxiolytic profile of agomelatine in short and long term, but 

confirm their antidepressant potential in the short term in females. 

 
 

Key words: Agomelatine, anxiety, depression, elevated plus-maze 
elevated T-maze, forced swimming test, hepatotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E TRANSTORNOS 

DEPRESSIVOS 

 

 
Os sentimentos de tristeza, ansiedade ou medo que qualquer um pode 

experimentar ao longo da vida, tendo valor adaptativo e benéfico, se apresentam 

nos transtornos mentais de uma forma exacerbada, variando em termos de 

gravidade e duração, resultando em sofrimento para os pacientes e suas 

famílias, tornando-se passível de diagnóstico e de intervenção farmacológica 

e⁄ou psicológica (GRAEFF; BRANDÃO, 1999). 

Os transtornos de ansiedade e os transtornos depressivos são altamente 

prevalentes, estimando-se que 264 milhões de pessoas no mundo sofram com 

a ansiedade e 322 milhões com a depressão (Fig. 1), muitas vezes o mesmo 

indivíduo apresentando as duas condições simultaneamente (WHO, 2017). 

Ambos os transtornos, além disso, são mais comumente diagnosticados em 

mulheres (ALTEMUS; SARVAIYA; EPPERSON, 2014; WHO, 2017). 

 
Figura 1 – Casos de transtornos de ansiedade (A) e transtorno depressivo (B) por região, 

segundo a WHO (em milhões). 

 
A. 
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B. 
 
 

Fonte: Adaptado de WHO (2017). 

 
 

No Brasil, conjectura-se que 18.657.943 milhões de pessoas (9,3% da 

população) vivem com algum transtorno de ansiedade e 11.548.577 milhões 

(5,8% da população) com depressão, sendo considerado o país mais ansioso do 

mundo (Fig. 2). Entre 2005 e 2015 houve um aumento de 14,9% e 18,4% nos 

casos de ansiedade e depressão, respectivamente, e se presume que em 2030 

os transtornos mentais se tornarão a principal causa de incapacitação no mundo 

(WHO, 2017). 
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Figura 2 – Prevalência de depressão e transtornos ansiosos: estimativa por país (região das 

Américas). 

 
Fonte: Adaptado de WHO (2017). 

 
 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais V (DSM-V), os transtornos de ansiedade compartilham características 

de medo e ansiedade excessivas e perturbações comportamentais relacionadas 
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que persistem além de períodos apropriados ao nível de desenvolvimento, onde 

os indivíduos superestimam o perigo nas situações que temem ou evitam. Os 

sintomas psicológicos são frequentemente associados a sinais, incluindo fadiga, 

inquietação, dores de cabeça, náuseas, dormência e sudorese excessiva 

(COMAI; GOBBI, 2014). 

Dentre os transtornos de ansiedade, temos como principais: fobia, 

ansiedade social, ansiedade generalizada e pânico (KESSLER et al., 2012). No 

tocante a sua neurobiologia, a base pode ser concebida como uma ruptura no 

mecanismo fundamental das respostas de luta e fuga reguladas pelo eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Estruturas como a amígdala, hipotálamo, 

hipocampo, córtex pré-frontal, entre outras, podem estar envolvidas nesse 

processo (GRAEFF, 2005; KIM; GORMAN, 2005). 

Já os transtornos depressivos têm como característica comum a presença 

de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e 

cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do 

indivíduo (DSM-V). O sentimento excessivo de culpa, a baixa autoestima, as 

mudanças no padrão de sono e apetite também podem estar presentes e, em 

sua forma mais grave, a depressão pode levar ao suicídio (WHO, 2017). 

Os transtornos depressivos incluem o transtorno depressivo maior, o 

transtorno depressivo persistente (distimia), o transtorno disfórico pré-menstrual, 

entre outros, totalizando oito tipos, diferindo entre eles nos aspectos de duração, 

momento ou etiologia presumida (DSM-V). A sua fisiopatologia não foi 

totalmente elucidada e vários mecanismos, incluindo alterações nos sistemas 

serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos e glutamatérgicos, 

anormalidades do eixo HPA e diminuição da neurogênese e da 

neuroplasticidade, vem sendo citados (DEAN; KESHAVAN, 2017). 

 
1.2 FARMACOTERAPIA DA ANSIEDADE E PROBLEMAS 

RELACIONADOS 

 
Levando em consideração que as alterações em sistemas de 

neurotransmissão e áreas encefálicas nos transtornos de ansiedade e nos 

depressivos se justapõem, muitas vezes com sintomas em comum, fármacos 
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utilizados para o tratamento da depressão podem ser eficazes no tratamento da 

ansiedade (STHAL, 2010). 

Diversas opções farmacológicas estão disponíveis para o tratamento da 

ansiedade, baseadas principalmente na inibição da recaptação de serotonina- 

noradrenalina ou na inibição seletiva da recaptação de serotonina (von WOLFF 

et al., 2013; BANDELOW; MICHAELIS; WEDEKIND, 2017). Também podem ser 

utilizados benzodiazepínicos (BZD), antidepressivos tricíclicos (ATCs), 

pregabalina e buspirona (PERNA et al., 2016). 

O objetivo do tratamento farmacológico é reduzir os sintomas agudos e 

prevenir as recaídas em longo prazo, devendo ser eficaz e bem tolerado. Porém, 

apesar de possibilidades na farmacoterapia em número considerável, todas 

apresentam fatores que podem dificultar a adesão e a manutenção do 

tratamento, como os efeitos colaterais e, no caso das drogas que atuam sobre 

os sistemas de neurotransmissão serotonérgico e noradrenérgico, a latência 

para o início de seus efeitos terapêuticos (BEAR et al., 2008). 

Como opção de primeira linha para o tratamento da ansiedade, temos os 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina-noradrenalina (ISRSNs) e pregabalina, porém cerca 

de 50% dos pacientes não respondem a eles (BALDWIN et al., 2014). Além 

disso, os efeitos adversos atribuídos prejudicam à adesão ao tratamento, como 

náuseas e disfunção sexual (ISRS e ISRSNs), sedação e tontura (pregabalina) 

(BUOLI et al., 2013). 

Como opção de segunda linha, tem-se os benzodiazepínicos (BZD). 

Apesar de vantagens, como seu início de ação rápido e boa tolerabilidade 

(LEVITAN et al., 2015), podem causar dependência, apresentando potencial de 

abuso e sedação (BALDWIN et al., 2011). A buspirona, por outro lado, não é 

capaz de provocar esses efeitos colaterais, porém a latência para sua eficácia 

terapêutica prolongada e sua meia vida curta se tornam complicadores à adesão 

do tratamento (ANDREATINI et al., 2001). 

Estes pontos desfavoráveis acabam interferindo na eficácia do 

tratamento, fazendo com que uma nova abordagem das opções já disponíveis 

seja adotada, como a combinação entre antidepressivos, e estimulando o 
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desenvolvimento de novos fármacos com menos efeitos colaterais e que possam 

aliviar os sintomas em curto prazo. 

 
1.3 SUGESTÕES  FARMACOLÓGICAS NÃO-CLÁSSICAS PARA O 

TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

 
A partir de mecanismos de ação já conhecidos, algumas reformulações 

são propostas para o tratamento dos transtornos de ansiedade, visando eliminar 

os efeitos adversos que seus precursores apresentam. Nessa mesma intenção, 

novos fármacos, com mecanismos diferentes dos já existentes, também vem 

sendo pesquisados. 

Os agonistas parciais dos receptores BZD se apresentam como uma 

opção capaz de eliminar os efeitos clássicos dos benzodiazepínicos, como 

sedação e amnésia, além de diminuir a probabilidade de dependência e abuso. 

Eles seriam capazes de se ligar aos receptores BZD, mas com eficácia inferior 

à apresentada pelos agonistas totais, o que explicaria seus benefícios (LADER, 

1998). Como exemplo, tem-se a imepitoína que, em estudos com modelos 

animais, apresentou um perfil ansiolítico semelhante aos benzodiazepínicos 

clássicos, mas sem apresentar sedação significativa (ENGEL et al., 2018). 

Tem sido evidenciado na literatura o efeito ansiolítico de canabinóides. O 

canabidiol (CBD) é o segundo canabinóide mais relevante, sendo desprovido de 

atividade psicoativa (FRAGUAS-SÁNCHEZ; TORRES-SUÁREZ, 2018). O CBD 

se mostrou eficiente em pacientes com transtorno de ansiedade social (CRIPPA 

et al., 2011) e apresentou uma atividade ansiolítica superior ao placebo (FUSAR- 

POLI et al., 2009). Porém, esse perfil ansiolítico ainda não foi totalmente 

confirmado, sendo necessários mais estudos (FRAGUAS-SÁNCHEZ; TORRES- 

SUAREZ, 2018). 

A quetamina é um antagonista não-competitivo dos receptores NMDA, 

sendo utilizado como anestésico dissociativo (BUBENÍKOVÁ-VALESOVÁ et al., 

2008). Porém, alguns estudos têm demonstrado efeito ansiolítico ao se utilizar 

doses de quetamina em camundongos (PARISE et al., 2013; FRAGA et al., 

2018). Além disso, sugere-se que o uso combinado de sertralina com doses 

subanéstesicas de quetamina seria capaz de proporcionar um efeito ansiolítico 

mais pronunciado (ONAOLAPO et al., 2017). Como barreiras, tem-se o fato de 
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que a quetamina tem potencial para abuso, a escassez de informações sobre 

como manter seus efeitos em longo prazo e seus efeitos colaterais (MALHI et 

al., 2016; PAPP et al., 2017). 

Antagonistas do receptor de serotonina 5-HT2 também tem evidenciado 

potencial ansiolítico em estudos pré-clínicos (GRAEFF; FERREIRA NETO; 

ZANGROSSI, 1998; ZANGROSSI et al, 2001). Em estudos clínicos, a trazodona, 

que é antagonista 5-HT2A e 5-HT2C, vem mostrando potencial ansiolítico apesar 

de ser liberada apenas para tratamento da depressão. Porém, como efeito 

adverso, é capaz de provocar sonolência e tontura (SCHWASINGER-SCHMIDT; 

MACALUSO, 2018). 

A melatonina é um neuro-hormônio sintetizado pela glândula pineal e 

desempenha um papel importante na regulação do ritmo circadiano e sono- 

vigília (PANDI-PERUMAL et al., 2008). Seus efeitos são mediados pela ativação 

dos receptores MT1 e MT2 (REPPERT; WEAVER; GODSON, 1996). Foi 

demonstrado seu efeito ansiolítico em alguns modelos animais (GOLUS; KING, 

1981; BOULLE et al., 2014; BUSTAMANTE-GARCÍA et al., 2014) e em ensaios 

clínicos (SRINIVASAN et al., 2006; CAUMO; LEVANDOVSKI; HIDALGO, 2009). 

 
1.4 AGOMELATINA 

 
 

A agomelatina surge como uma opção de fármaco antidepressivo, 

possuindo uma atividade que foge dos mecanismos de ação clássicos. 

Apresenta-se como um agonista dos receptores melatoninérgicos MT1 e MT2 

em combinação ao antagonismo em receptores serotoninérgicos 5-HT2C 

(MILLAN et al., 2003). 

É um composto naftalênico denominado N-[2-(7-metoxi-1-naftil)-etil] 

acetamida (GARDIOLA-LEMAITRE, 2005), tendo sido sintetizado pela primeira 

vez em 1991 na França, pela Servier em colaboração com o professor Lesieur 

(MOCAËR et al., 2005). Sua aprovação, no entanto, para uso no tratamento da 

depressão em adultos se deu apenas em 2009 no Brasil (ANVISA) e na União 

Europeia, e em 2010 na Austrália (LEVITAN et al., 2015). 

Em relação às suas características farmacológicas, possui rápida 

absorção e baixa biodisponibilidade, por sofrer metabolismo de primeira 
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passagem. A agomelatina é metabolizada pelo citocromo P450 (CYP450), nas 

isoformas CYP1A2 e CYP2, e sua eliminação é rápida, com meia-vida 

plasmática entre 1 e 2 horas (AusPAR, 2010). 

Apesar de seu uso ser liberado apenas para tratamento da depressão, 

tem-se evidenciado seus efeitos ansiolíticos. Em estudos clínicos, a agomelatina 

se mostrou eficaz na redução dos sintomas da ansiedade em pacientes 

depressivos e não depressivos (LÔO et al., 2002; KASPER et al., 2010; STEIN; 

PICAREL-BLANCHOT; KENNEDY, 2013, STEIN et al., 2018). Dados pré- 

clínicos também sugeriram que este agente tem propriedades ansiolíticas em 

modelos animais de ansiedade, tais como o labirinto em cruz elevado, teste de 

conflito de Geller-Seifter e no teste de conflito de Vogel (SAN; ARRANZ, 2008; 

LAPMANEE et al., 2017). 

O achado clínico de que os transtornos de ansiedade estão 

frequentemente associados à dessincronização de ritmos internos, trouxe à tona 

a noção de que a redefinição do ritmo circadiano pode ter potencial ansiolítico 

(BERARDIS et al., 2013). No caso da agomelatina, ao se estimular os receptores 

melatoninérgicos, tem-se um efeito de ressincronização do ritmo circadiano e, 

combinado ao antagonismo nos receptores 5-HT2C, ocorre a liberação de 

dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal (Fig. 3) (CHENU; MANSARI; 

BLIER, 2013). 
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Figura 3 – Em A, receptores serotoninérgicos 5-HT2C presentes em interneurônios GABAérgicos 

(na cor roxa) inibindo a liberação de dopamina (na cor azul pontilhado) e noradrenalina (na cor 

roxa pontilhado). Em B, o bloqueio dos receptores 5-HT2C pela agomelatina nestes neurônios, 

leva à liberação de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. 

 
A. 

B. 

 

Fonte: Adaptado de Stahl (2014). 



21 
 

 
 

 

O córtex frontal é inervado por vias adrenérgicas, dopaminérgicas e 

serotoninérgicas ascendentes, originadas no locus coeruleus, a área tegmentar 

ventral e o núcleo dorsal da rafe, respectivamente. As vias adrenérgica e 

dopaminérgica estão sujeitas à inibição indireta pelos receptores 5-HT2C, que 

atuam através da excitação dos interneurônios GABAérgicos. 

Consequentemente, a agomelatina aumenta a liberação de dopamina (DA) e 

noradrenalina (NA), mas não serotonina no córtex frontal (DE BODINAT et al., 

2010). 

Os efeitos da agomelatina são resultantes do sinergismo entre o 

agonismo e o antagonismo, que acaba refletindo também na neurogênese, 

sobrevivência celular, bloqueando a liberação de glutamato e aumentando os 

níveis de fatores neurotróficos derivados do cérebro (BDNF) (TARDITO et al., 

2012; DE BERARDIS et al., 2013). Sendo evidenciado, inclusive, que o 

tratamento agudo com agomelatina aumentou a expressão de BDNF no córtex 

pré-frontal de ratos (MOLTENI et al., 2010). Este efeito poderia modular a 

plasticidade neuronal, estando relacionado a uma inversão em um déficit na 

motivação e na recompensa motivacional (LADURELLE et al., 2011). 

A expectativa em torno da agomelatina devido ao seu provável início de 

ação rápido e alívio dos sintomas de forma precoce (MARTINOTTI et al., 2011), 

sua capacidade para reduzir o risco de recaídas ao longo de 6 meses (STEIN et 

al., 2012), de não provocar dependência, nem ser usada como droga de abuso, 

de não favorecer sintomas de interrupção (HALE et al., 2010; MONTEJO et al., 

2010), não causar disfunção sexual (DEMYTTENAERE, 2011), entre outras 

vantagens, tornaram-na uma grande promessa no combate à depressão e à 

ansiedade. 

Porém, efeitos colaterais, como hepatotoxicidade, transpiração excessiva 

e acatisia foram demonstrados (BASTIAMPILLAI et al., 2014; EDER et al., 2015; 

ŠTUHEC, 2015). A hepatotoxicidade seria o efeito colateral mais evidente, tendo 

sido visto que a agomelatina estaria associada a maiores taxas de lesão hepática 

do que o placebo e os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(FREIESLEBEN et al., 2015). 

A literatura sugere que as mulheres podem ser podem ser mais 

vulneráveis que os homens ao desenvolvimento da ansiedade (ZIMMERBERG; 



22 
 

 

FARLEY, 1993; PALANZA, 2001; HARIRI et al., 2005; RISBROUGH; STEIN, 

2006), com sua prevalência aumentando com o declínio gradual da secreção de 

estrogênio (SEEMAN, 1997; WITTCHEN; HOYER, 2001). Apesar disso, o 

provável perfil ansiolítico da agomelatina em fêmeas tem sido pouco investigado. 

Por isso, levando em consideração a incidência já exposta e todas as outras 

questões que a envolvem, estudos que investiguem o seu efeito em fêmeas 

submetidas a modelos animais de ansiedade são necessários. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Avaliar se a administração de agomelatina altera respostas 

comportamentais relacionadas à ansiedade e a depressão, os níveis de 

transaminases e histologia hepática em ratas. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Investigar o efeito da administração em curto prazo (60 minutos antes 

do teste) de agomelatina sobre o comportamento de ratas submetidas 

ao Labirinto em cruz elevado.

 Investigar o efeito da administração em curto prazo (60 minutos antes 

do teste) de agomelatina sobre o comportamento de ratas submetidas 

ao Labirinto em T elevado e ao Campo aberto.

 Investigar o efeito da administração em curto prazo (60 minutos antes 

do teste) de agomelatina sobre o comportamento de ratas submetidas 

ao Teste de natação forçada.

 Investigar o efeito da administração em longo prazo (25 dias) de 

agomelatina sobre o comportamento de ratas submetidas ao Labirinto 

em T elevado e ao campo aberto, e sobre as transaminases (alanina 

aminotransferase e aspartato aminotransferase) e histologia hepática.
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3 METODOLOGIA 

 

 
3.1 ANIMAIS 

 
Foram utilizadas ratas Wistar com cerca de 90 dias de idade, advindas do 

Biotério do Departamento de Biofísica e Farmacologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (n=106). 

As referidas ratas foram mantidas em gaiolas-viveiro com temperatura 

(22±1°C) e ciclo claro-escuro (12:12 horas, fase claro das 6h às 18h) 

controlados, onde tinham acesso a água e a alimentação ad libitum. 

Durante todo o estudo, foi realizada limpeza regular das gaiolas-viveiro, 

onde foram alocados cinco animais por caixa. Todos os procedimentos 

realizados neste estudo foram aprovados pela Comissão de Ética do Uso de 

Animais da UFRN (Prot. Número 007/2012) 

 
3.2 TRATAMENTOS 

 
 

A agomelatina (Valdoxan®, Servier) foi administrada via oral por gavagem 

nas doses de 12,5, 25, 50 e 75 mg/Kg/2mL (tratamentos em curto prazo, 

esquemas de administração apresentados no item 3.9) e na dose de 50 

mg/Kg/2mL (tratamento em longo prazo – 25 dias), sendo dissolvida em solução 

salina (NaCl 0,9%). Os grupos controle receberam a solução salina, também por 

gavagem. 

A agomelatina e a solução salina foram administradas sempre entre as 

12:00 e as 16:00 horas, e a última administração de agomelatina nos diferentes 

protocolos foi realizada 60 minutos antes dos testes comportamentais. 

 
3.3 HANDLING (Manipulação do animal) 

 
 

O handling consiste na adaptação dos animais ao seu experimentador e 

às condições experimentais. As ratas foram habituadas em local silencioso a fim 

de reproduzir as condições experimentais, diminuindo a carga de estresse 

provocada pelos procedimentos. Cada animal foi manipulado durante 5 minutos, 
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de forma individual, durante dois dias consecutivos antes do primeiro dia de 

esfregaço vaginal. 

 
3.4 MAPEAMENTO DA FASE DO CICLO ESTRAL 

 
 

Nas ratas, o ciclo hormonal dura de quatro a cinco dias e é dividido em 

quatro fases, com alterações hormonais significativas, denominadas: proestro, 

estro, diestro precoce e diestro tardio (HARTMAN, 1944; BRACK et al., 2006). 

Após a última sessão de handling, as ratas foram submetidas a um esfregaço 

vaginal diário para atestar que seus ciclos estrais estavam regulares. O 

esfregaço foi realizado sete dias precedentes aos experimentos e no dia dos 

mesmos, antes da administração do fármaco ou solução salina via oral. 

A secreção vaginal foi coletada através de uma pipeta Pasteur, com cerca 

de 15 μL de solução salina (NaCl à 0,9%), introduzida no canal vagina da rata. 

A amostra foi colocada em lâmina microscópica, corada com azul de metileno e 

analisada em microscópio óptico na objetiva de 10X. A metodologia escolhida foi 

proposta por Marcondes e colaboradores em 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 leucocitária na amostra 

coleta (Tab. 1; Fig. 4). 

 
Tabela 1 – Classificação das fases do ciclo estral em roedores. 

 

FASE DESCRIÇÃO 

PROESTRO 
Predominância de células parabasais, com células epiteliais 

nucleadas e globosas. 

ESTRO 
Concentração elevada de células escamosas queratinizadas, sem 

núcleo visível, irregulares e com citoplasma granular. 

 
METAESTRO 

Leucócitos e células epiteliais na mesma proporção, em grandes 

quantidades, sem células queratinizadas. Sem alterações hormonais 

significativas. 

DIESTRO PRECOCE Muitos leucócitos e células epiteliais dispersas. 

DIESTRO TARDIO 
Esfregaço “limpo”, com pequenos leucócitos e ocasionais células 

epiteliais. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 4 – Aparência citológica característica de esfregaços vaginais de ratas ciclando 

espontaneamente. Apenas as fases nas quais há alterações hormonais significativas. A: 

Proestro; B: Estro; C: Diestro precoce; D: Diestro tardio. 

 

Fonte: Adaptado de Devall e Lovick (2010). 
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3.5 TESTES COMPORTAMENTAIS 

 
 

3.5.1 Labirinto em cruz elevado 

 
O labirinto em cruz elevado (LCE) é composto por quatro braços de 

dimensões iguais (50 cm x 10 cm), onde dois braços são abertos e dois braços 

são fechados (paredes com 40 cm de altura), elevados 50 cm em relação ao 

solo. Para evitar quedas, os braços abertos possuem uma proteção acrílica com 

1 cm de altura. 

Este aparato é amplamente utilizado para triagem de drogas ansiolíticas, 

baseando-se na aversão inata que roedores possuem à espaços abertos e altos 

(TREIT et al., 1993). Combina duas estratégias defensivas: esquiva inibitória – 

quando o animal está em um dos braços fechados e se abstém de entrar em um 

dos braços abertos; fuga de “mão única” – quando o animal se retira de um dos 

abertos para buscar um dos fechados (ZANGROSSI et al., 2014). 

Sessenta minutos após a administração oral de agomelatina ou solução 

salina, cada rata foi colocada no centro do labirinto, de frente para um dos braços 

fechados. A porcentagem de entradas e tempo gasto nos braços abertos, e o 

número de entradas nos braços fechados do labirinto foram contabilizados 

durante 5 minutos (PELLOW et al., 1985). 

O experimento foi realizado em ambiente silencioso, com temperatura 

controlada (22±1°C), luz vermelha e com limpeza regular do aparato entre um 

animal e outro (álcool 5%). 

 
Figura 5 – Labirinto em cruz elevado 

 

Fonte: Wikimedia Commons (2010). 
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3.5.2 Labirinto em T elevado 

 
 

O labirinto em T elevado (LTE) é um modelo derivado do LCE, composto 

por um braço fechado e dois abertos, todos elevados em relação ao solo (50 cm 

de altura). O braço fechado é cercado por paredes com 40 cm de altura e, 

perpendicularmente, os braços abertos possuem uma proteção acrílica com 1 

cm de altura para evitar quedas. 

Apesar de também ser baseado no conflito gerado no animal entre sua 

tendência exploratória e o medo de fazê-la em ambientes abertos e altos 

(POLTRONIEIRI et al., 2003), o LTE, diferente do LCE, permite observar, 

separadamente no mesmo animal, o medo condicionado do medo 

incondicionado, fazendo relação com a ansiedade generalizada e pânico, 

respectivamente (ZANGROSSI et al., 1997). 

Conforme descrito por Teixeira et al. (2000), os animais foram pré- 

expostos a um dos braços abertos do labirinto em T por 30 minutos. Foi 

demonstrado que esta pré-exposição encurta as latências para a retirada do 

braço aberto durante o teste e torna a tarefa de fuga mais sensível aos efeitos 

dos medicamentos antipânico (TEIXEIRA; ZANGROSSI; GRAEFF, 2000). Vinte 

e quatro horas depois, os animais foram testados no LTE, 60 minutos após a 

administração de agomelatina ou solução salina. 

Inicialmente, é feita a observação da esquiva inibitória onde o animal foi 

exposto ao braço fechado do aparato e o tempo levado para deixar este braço 

com as quatro patas foi cronometrado (linha de base). A mesma medição foi 

repetida em dois ensaios subsequentes (esquiva 1 e 2) em intervalos de 30 

segundos. Esse comportamento está relacionado à ansiedade diante de um 

perigo potencial (POLTRONIERI et al., 2003). 

Trinta segundos após os ensaios de esquiva inibitória, cada rato foi 

colocado no final do mesmo braço aberto usado na pré-exposição, e a latência 

para deixar este braço com as quatro patas foi registrada por três tentativas 

consecutivas (fuga 1, 2 e 3) com intervalo de 30 segundos entre as tentativas. 

Essa resposta é definida como fuga induzida por uma ameaça proximal e está 

relacionada ao pânico (POLTRONIERI et al., 2003). 
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Um tempo de corte de 300 segundos foi estabelecido para as latências de 

esquiva inibitória e fuga (ZANGROSSI; GRAEFF, 1997; GRAEFF; NETTO; 

ZANGROSSI, 1998). O experimento foi realizado em ambiente silencioso, 

temperatura controlada (22±1°) e com utilização de luz branca. Após a avaliação 

comportamental de cada animal, o aparato foi limpo com solução de etanol a 5%. 

 
Figura 6 – Labirinto em T elevado 

 
Fonte: Adaptado de Zangrossi e Graeff (2014). 

 
 

3.5.3 Campo aberto 

 
 

O aparato utilizado para analisar a atividade locomotora espontânea dos 

animais foi o Campo aberto (CA), que foi introduzido por Calvin Hall em 1934. 

Este aparato consiste em uma caixa fórmica branca (60x60x30 cm) com fundo 

quadrado e preto, onde os animais testados foram colocados na sua região 

central de forma livre, para se movimentarem de forma espontânea durante 15 

minutos. 

A avaliação da atividade locomotora é feita durante 15 minutos, onde se 

contabiliza a distância total percorrida e a velocidade média do animal (HALL, 

1934; TACHIBANA, 1982). Além disso, nos primeiros 5 minutos do teste, as 

entradas na zona central, o tempo na zona central e a distância percorrida na 

zona central são avaliadas como índices de ansiedade (TREIT; FUNDYTUS, 

1988; SIMON; DUPUIS; COSTENTIN, 1994). 
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O referido experimento foi realizado em ambiente silencioso, com 

temperatura controlada (22±1°C), utilização de luz branca e com limpeza do 

aparato entre cada animal (álcool 5%). Os testes foram gravados e analisados 

através do software ANY-Maze (Stoelting, EUA), disponibilizado pelo 

Departamento de Biofísica e Farmacologia da UFRN. 

 
Figura 7 – Campo aberto 

 
 

 

Fonte: Adaptado de Scienlabor (2013). 

 
 

3.5.4 Teste de natação forçada 

 
 

Utilizando uma adaptação ao modelo proposto por Porsolt e 

colaboradores (1977), o teste de natação forçada (TNF) foi realizado em um 

cilindro de plástico (30 cm de diâmetro, 40 cm de altura e 30 cm de coluna de 

água), com temperatura da água controlada aos 22±1° C. Este teste tem o 

objetivo de introduzir um desespero comportamental em ratos e assim avaliar a 

sensibilidade de tratamentos antidepressivos (PORSOLT; LEPICHON; JALFRE, 

1977). 

O procedimento do TNF incluiu uma sessão pré-teste de 15 minutos, com 

o objetivo de aclimatizar os ratos à situação de teste, proporcionando um nível 

estável e alto de comportamento imóvel, 24 horas antes do teste que tem 

duração total de 5 minutos (CASTAGNÉ et al., 2011). 

A imobilidade (em segundos) e o climbing (escalada - em segundos) foram 

os parâmetros considerados durante a sessão de teste. O rato foi julgado imóvel 

sempre que permaneceu flutuando passivamente na água em uma posição 
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Imobilidade Climbing 

 

ligeiramente encurvada, mas vertical, com sua cabeça logo acima da superfície 

(PORSOLT et al., 1978). Dessa forma, a imobilidade reflete um estado de 

desespero, podendo ser reduzida por uma variedade de agentes efetivos no 

tratamento da depressão (PORSOLT et al., 2001). O climbing é utilizado como 

parâmetro para avaliar o comportamento ativo durante o TNF, considerando os 

movimentos verticais contra a parede do aparato (DETKE; JOHNSON; LUCKI, 

1997). 

 
Figura 8 – Teste de natação forçada 

 

 

Fonte: Adaptado de Cryan, Markou e Lucki (2002). 

 

 
3.6 ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

 
Com o objetivo de avaliar a função hepática dos animais submetidos a 

administração crônica de agomelatina (50 mg⁄Kg – 25 dias), foi realizada a 

análise bioquímica do sangue dos mesmos. Os animais receberam agomelatina 

ou solução salina sessenta minutos antes da coleta, foram anestesiados com 

tiopental sódico (100 mg⁄kg) e o sangue foi coletado através da aorta abdominal. 

A alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST), 

transaminases hepáticas, foram determinadas utilizando métodos de rotina 

(centrifugadas a 350 rpm) e utilizando o aparelho BioPLUS 2000 para obtenção 

das dosagens, em triplicata. 
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3.7 HISTOLOGIA HEPÁTICA 

 
 

Ainda seguindo o propósito de avaliar a resposta hepática ao tratamento, 

realizou-se a análise histológica do fígado dos animais, submetidos à 

administração crônica de agomelatina (50 mg/Kg - 25 dias). Sessenta minutos 

antes da coleta do material, administrou-se agomelatina ou solução salina e, 

após anestesia com tiopental sódico (100 mg⁄Kg) e coleta de sangue para análise 

bioquímica, segmentos dos fígados foram coletados dos lóbulos. Estes foram 

fixados em solução de formalina tamponada a 10%, pH 7.4, processados e 

emblocados em parafina. 

Secções longitudinais do fígado, de 7 μm, foram coradas com 

hematoxilina e eosina em lâmina microscópica, e examinadas utilizando o 

microscópio Leica dm500, equipado com uma lente ocular 40 X (Leica 

Microsystems, EUA) e câmera acoplada. Os resultados histológicos representam 

a avaliação de esteatose hepática, infiltrado linfocitário, hiperemia, necrose e 

fibrose. As análises foram realizadas utilizando o software Las Ez (Programa de 

captura e análise de imagens – Leica® Las Ez 2.0). Para evitar possíveis 

variações cíclicas diárias nos dados, este experimento foi conduzido entre as 

14:00 e as 16:00 horas. 

 
3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Os dados adquiridos, expressos através da média de cada grupo e seus 

respectivos erros padrão de média (EPM), foram submetidos a uma análise de 

variância (ANOVA) one-way, ANOVA de medidas repetidas, teste post hoc de 

Duncan ou ao teste t de Student, a depender de cada teste. 

As estatísticas foram realizadas através do software SPSS 

(StatisticalPackage for the Social Sciences). O nível considerado admissível para 

uma importância significativa foi 5% (p≤0,05). 
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Agomelatina 

12,5, 25 ou 50 mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

Teste: Labirinto em cruz elevado 

 

3.9 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 
 

O presente estudo foi conduzido em três etapas, a saber: 

 
 

 Experimento 1: Grupo independente de ratas submetido à administração 

em curto prazo de agomelatina ou salina 60 minutos antes do teste no 

LCE (n= 6 por grupo). 

 
Figura 9 – Protocolo para tratamento em curto prazo para o labirinto em cruz elevado. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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 Experimento 2: Grupo independente de ratas submetido à administração 

em curto prazo de agomelatina ou salina 60 minutos antes dos testes 

comportamentais, totalizando cinco administrações até o final dessa série 

experimental (Salina: n = 17; Agomelatina 25: n = 15; Agomelatina 50: n 

= 16; Agomelatina 75: n = 20). 

 
 

Figura 10 - Protocolo para tratamento em curto prazo para o labirinto em T elevado, 

campo aberto e teste de natação forçada. 

 

Dia 1: 
 
 
 
 
 
 

 

Dia 2: 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 3: 

 
 
 
 
 
 

Dia 4: 

 
 
 
 
 

Dia 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 

Agomelatina 25, 50 ou 75 
mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

Pré-teste: Labirinto em T 
elevado 

24 horas 

Agomelatina 25, 50 ou 75 
mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

Teste: Labirinto em T 
elevado 

24 horas 

Agomelatina 25, 50 ou 75 
mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

 

Teste: Campo aberto 
 

24 horas 

Agomelatina 25, 50 ou 75 
mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

 

Pré-teste: Natação forçada 
 

24 horas 

Agomelatina 25, 50 ou 75 
mg/Kg ou Salina 

60 minutos 

 

Teste: Natação forçada 
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 Experimento 3: Grupo independente de ratas submetido à 

administração crônica de agomelatina ou salina durante 25 dias. 

Durante os experimentos (comportamentais, coleta de sangue e 

histológica), os tratamentos foram administrados 60 minutos antes dos 

mesmos (n = 7 por grupo). 

 

Figura 11 – Protocolo para tratamento crônico para o Labirinto em T elevado, campo 

aberto e coletas de sangue e histológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

1° dia 

20° dia 

Pré-teste: Labirinto em T 

elevado 

21° dia 

Teste: Labirinto em T 

elevado 

 

22° dia 

Teste: Campo aberto 

25° dia 

Coleta de sangue e 

histológica 

Administração 

crônica de 

Agomelatina 

(50 mg⁄Kg) ou 

salina 

60 minutos após 

a administração 

de Agomelatina 

(50 mg⁄Kg) ou 

salina 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 EXPERIMENTO 1 

 
Avaliação dos efeitos da administração em curto prazo de agomelatina 

sobre os comportamentos relacionados à ansiedade em ratas no labirinto em 

cruz elevado. 

 
4.1.1 Labirinto em cruz elevado 

 

 
No experimento 1, conforme ilustrado na tabela 2, a administração aguda 

de agomelatina não alterou a porcentagem de entradas [Efeito do tratamento: 

F3,23 = 1,00; NS], nem a porcentagem de tempo gasto nos braços abertos do LCE 

pelas fêmeas [Efeito do tratamento: F3,23 = 1,40; NS]. Além disso, a agomelatina 

não afetou o número de entradas nos braços fechados do LCE [Efeito do 

tratamento: F3,23 = 0,62; NS]. Os dados referentes as fases do ciclo estral se 

encontram no Anexo A. 

 
Tabela 2 – Efeito (Média ± EPM) da administração em curto prazo de agomelatina (25, 50 e 75 

mg/Kg) ou salina sobre a porcentagem de entradas e tempo gasto nos braços abertos, e o 

número de entradas nos braços fechados do LCE 60 minutos após sua administração em ratas, 

considerando todas as fases do ciclo estral (n = 6 por grupo). 

 
 

Tratamento 
% Entradas nos 

abertos 
% Tempo nos 

abertos 
Entradas nos 

fechados 

Salina 27.08 ± 3.81 30.99 ± 5.89 9.66 ± 0.84 

Agomelatina 
12,5 

33.35 ± 4.82 31.49 ± 6.28 10.83 ± 0.65 

Agomelatina 
25 

34.86 ± 3.35 43.27 ± 6.27 9.16 ± 1.30 

Agomelatina 
  50  

26.44 ± 4.93 23.93 ± 8.29 9.33 ± 0.88 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2 EXPERIMENTO 2 

 
Avaliação dos efeitos da administração em curto prazo de agomelatina 

sobre os comportamentos relacionados à ansiedade, ao pânico e à depressão 

em ratas. 

 
4.2.1 Labirinto em T elevado 

 
 

Para o experimento 2, a figura 8 ilustra os efeitos comportamentais da 

administração de agomelatina em curto prazo no LTE em ratas. Em relação à 

resposta de esquiva inibitória (figura 12A), a ANOVA mostrou que não houve 

efeito do tratamento [F3,58 = 0,79; NS], nem interação entre os fatores tentativas 

e tratamento [F6,116 = 0,92; NS]. Uma aquisição de esquiva inibitória por fêmeas 

pode ser sugerida devido ao efeito significante das tentativas [F2,116 = 30,28; p 

<0,05, teste de Duncan]. 

Quando a resposta de fuga foi observada (figura 12B), a ANOVA mostrou 

que não houve efeito do tratamento [F3,58 = 0,84; NS]. Sugeriu-se um efeito 

significativo das tentativas [F2,116 = 5,10; p <0,05] e uma interação entre os 

fatores tentativas e tratamento [F6,116 = 3,11; p <0,05]. O teste post hoc de 

Duncan mostrou que o grupo controle e o grupo agomelatina 25 mg/Kg diferiram 

entre si na fuga 3, sugerindo um efeito do tipo panicogênico. Os dados referentes 

as fases do ciclo estral se encontram no Anexo B. 
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Figura 12 – Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE (A) 

e de um dos braços abertos (B) de ratas submetidas à administração em curto prazo de 

agomelatina, considerando todas as fases do ciclo estral (n = 14-18 por grupo) *p<0,05 

comparado ao grupo salina em um mesmo estudo, ANOVA seguido por Duncan. 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.2 Campo aberto 

 
A tabela a seguir (tabela 3) apresenta a atividade locomotora espontânea 

das ratas submetidas ao tratamento em curto prazo com agomelatina. A 

distância percorrida (m) [F3,48 = 2,45; NS], a velocidade média [F3,48 = 2,48; NS], 

as entradas na zona central [F3,48 = 0,34; NS], o tempo na zona central [F3,48 = 

0,18; NS] e a distância percorrida na zona central [F3,48 = 0,77; NS] não foram 

alteradas pelo tratamento com agomelatina. Portanto, não houve alteração na 

locomoção das ratas nem nos índices de ansiedade neste aparato. 

 

Tabela 3 - Efeito (média ± EPM) da administração em curto prazo de agomelatina sobre a 

atividade locomotora de ratas submetidas ao teste de campo aberto, durante 15 minutos (n = 11- 

14). 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2.3 Teste de natação forçada 

 

Com relação ao TNF, conforme ilustrado na figura 13A, a ANOVA seguida 

do teste de Duncan indicou que os tratamentos com agomelatina nas doses de 

50 e 75 mg/Kg reduziram o tempo de imobilidade em relação à solução salina 

[F3,67 = 5,26; p <0,05]. Em relação ao comportamento de climbing, a ANOVA não 

detectou diferenças estatísticas entre os grupos [F3,67 = 1,95; NS] (Fig. 13B). Os 

dados referentes as fases do ciclo estral se encontram no Anexo C. 

 
Figura 13 - Média (± EPM) do tempo (em segundos) de imobilidade (A) e climbing (B) de ratas 

submetidas à administração em curto prazo de agomelatina em todas as fases do ciclo estral (n 

= 15–20 por grupo). * p <0,05 comparado ao grupo salina em um mesmo estudo, ANOVA seguido 

por Duncan. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3 EXPERIMENTO 3 

 
Avaliação dos efeitos da administração crônica de agomelatina (50 mg⁄Kg) 

sobre os comportamentos relacionados à ansiedade, ao pânico e sobre os 

parâmetros bioquímicos e histológicos hepáticos em ratas. 

 
4.3.1 Labirinto em T elevado 

 
 

Os dados referentes ao LTE mediante administração crônica de 

agomelatina na dose de 50 mg⁄Kg, em relação à resposta de esquiva inibitória, 

mostraram através da ANOVA de medidas repetidas que não houve efeito do 

tratamento [F(1,12) = 1,443, p = 0,253], nem interação entre os fatores tentativas 

e tratamento [F(2,24) = 1,012, p = 0,379], havendo efeito apenas das tentativas, 

sugerindo uma aquisição da esquiva inibitória pelas fêmeas [F(2,24) = 8,986, p 

= 0,001] (Fig. 14A). 

Quando observada a reposta de fuga, a ANOVA de medidas repetidas 

mostrou que não houve efeito do tratamento [F(1,12) = 0,733, p = 0,409], das 

tentativas [F(2,24) = 1,303, p = 0,209], nem interação entre os fatores tentativas 

e tratamento [F(2,24) = 0,386, p = 0,684] (Fig. 14B). Os dados referentes as fases 

do ciclo estral se encontram no Anexo D. 

 
Figura 14 - Média (± EPM) das latências (em segundos) de saída do braço fechado do LTE (A) 

e de um dos braços abertos (B) de ratas submetidas à administração em longo prazo (25 dias) 

de agomelatina, considerando todas as fases do ciclo estral (n = 7 por grupo) 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.3.2 Campo aberto 

 

 
A tabela a seguir (tabela 4) mostra a atividade locomotora espontânea das 

ratas submetidas ao tratamento crônico com agomelatina. A análise dos dados, 

através do teste t de Student, mostrou que não houve diferença significativa entre 

os grupos tratados em relação à: distância percorrida (m) t(12) = 0,78, p = 0,452, 

velocidade média percorrida (m/s) t(12) = 0,76, p = 0,464, entradas no centro 

t(12) = 0,85, p = 0,410, tempo no centro (s) t(12) = 0,89, p = 0,390 e distância 

percorrida no centro (m) t(12) = 0,44, p = 0,671. Portanto, não houve alteração 

da locomoção nas ratas testadas. 

 
Tabela 4 – Efeito (média ± EPM) da administração crônica de agomelatina sobre a atividade 

locomotora de ratas submetidas ao teste de campo aberto, durante 15 minutos (n = 7 por grupo). 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 



43 
 

 

4.3.3 Análise bioquímica 

 
 

Os dados bioquímicos das transaminases hepáticas (AST e ALT) estão 

apresentados na Tabela 5. Nossos resultados mostraram que não houve 

diferenças significativas entre os grupos, tanto para AST [t (11) = 0,18; p = 0,86] 

e ALT [t (11) = 0,62; p = 0,54]. 

 
Tabela 5 – Média ± EPM dos dados bioquímicos de AST* e ALT** séricos 60 minutos após a 

última administração crônica de agomelatina (50 mg/Kg) ou solução salina (n = 6-7 por grupo). 

 

 

Valores de referência: * AST = 83-184 UI⁄L; **ALT = 26-60 UI⁄L (MELO et al., 2012). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
4.3.4 Histologia hepática 

 
 

As análises histológicas não mostraram alterações na morfometria 

hepática após o tratamento crônico com agomelatina (50 mg⁄Kg) ou salina. 

Também não observamos efeito toxicológico, que pode ser avaliado através da 

presença de esteatose hepática, infiltrado linfocitário, hiperemia, presença de 

necrose e fibrose no fígado de ratos (Fig. 15). 
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Figura 15 - Análise histológica do fígado. Secções longitudinais de amostras do fígado coradas 

com hematoxilina e eosina em (A) ratas controle durante período crônico e (B) ratas tratadas 

com 50mg/Kg/2mL de agomelatina durante um período crônico. CV, veia centro lobular; HS, 

sinusóides hepáticos; HC, cordões hepáticos. Aumento: 40 X; escala: 50 μm. 

 

 

A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 DISCUSSÃO 

 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as respostas 

comportamentais relacionadas à ansiedade e ao pânico, mediante administração 

de agomelatina, tendo como base os resultados já bem estabelecidos na 

literatura quanto ao seu efeito do tipo antidepressivo. Portanto, realizamos o 

teste da natação forçada a fim de reproduzir o seu efeito antidepressivo em 

nossas condições experimentais, para, dessa maneira, respaldar nossos dados 

referentes à ansiedade em fêmeas. 

Testes animais de ansiedade foram desenvolvidos tanto para detectar 

novas drogas ansiolíticas, quanto para estudar mecanismos subjacentes à 

distúrbios de ansiedade (TREIT, 1985; VIANA et al., 1994). Estes envolvem 

preferencialmente interferências nos processos psicobiológicos, como 

habilidade motora, motivação (privação de comida e⁄ou água), percepção 

(estímulo doloroso), aprendizado e memória. Nos modelos etológicos, como o 

LCE, LTE e campo aberto, a privação e a dor, são substituídas por situações 

aversivas, como locais altos, desprotegidos e a novidade (HANDLEY; MITHANI, 

1984; PELLOW et al., 1985, VIANA et al., 1994). 

O perfil ansiolítico da agomelatina foi testado inicialmente em machos 

submetidos ao LCE, teste de conflito de Vogel, vocalização ultrassônica e teste 

de interação social (MILLAN et al., 2005; LOUISEAU et al., 2006; PAPP et al., 

2006; RENEGASS et al., 2018). A eficácia da agomelatina em administração 

aguda, com doses variando de 2,5 a 80 mg⁄Kg, se apresentou similar à do 

benzodiazepínico clorazepato no teste de interação social (2,5 e 10 mg⁄Kg) e no 

teste de conflito de Vogel (dose dependente – 2,5 a 80 mg⁄Kg) (MILLAN et al., 

2005). 

No LCE, a agomelatina promoveu um aumento na exploração dos braços 

abertos (40-80 mg⁄Kg), sugerindo efeito ansiolítico, mas apresentou um efeito do 

tipo hipolocomotor na dose de 80 mg⁄Kg. Já no modelo de vocalização 

ultrassônica, não foi constatado efeito ansiolítico (MILLAN et al., 2005). Dessa 

forma, considerou-se o efeito ansiolítico como modesto. 



46 
 

 

Nossos dados referentes ao LCE sugerem que a administração em curto 

prazo de agomelatina nas doses de 12,5, 25 e 50 mg⁄Kg não altera os 

comportamentos de ratas relacionados à ansiedade. Em consonância com o 

apresentado, Loiseau e colaboradores (2006), utilizando a dose de 40 mg⁄Kg de 

agomelatina em ratos, também não obtiveram uma resposta do tipo ansiolítica 

no LCE. 

Em estudo recente, Renegass e colaboradores (2018) demonstraram que 

a agomelatina, na dose de 40 mg⁄Kg em fêmeas e machos, apresentou efeito do 

tipo ansiolítico neste aparato. Porém, a administração ocorreu de forma crônica 

e os animais foram submetidos previamente ao isolamento social. Verificou-se, 

ainda, que as fêmeas não se mostraram mais ansiosas do que os machos, 

embora os efeitos ansiolíticos tenham sido mais pronunciados nestes. 

Experimentos anteriores sugerem que as fêmeas tendem a apresentar 

uma atividade exploratória mais pronunciada, quando comparadas aos machos 

(SIMPSON et al., 2012). Dessa forma, se no experimento as fêmeas controle já 

evidenciam uma grande exploração dos braços abertos do LCE, um aumento 

discreto desta exploração causado pela agomelatina poderia não ser 

identificado, já que o comportamento exploratório basal dos animais já se 

encontra aumentado. 

Outro fato que deve ser mencionado é a inconsistência bem documentada 

dos efeitos de fármacos que interagem com o sistema serotoninérgico no LCE, 

que é considerado um teste misto de ansiedade, já que não consegue separar 

os diferentes tipos de medo (HANDLEY; McBLANE, 1993). Para superar tais 

inconsistências, o LTE foi desenvolvido (GRAEFF et al., 1993; VIANA et al., 

1994; ZANGROSSI et al., 1997). Sugeriu-se que dois tipos de respostas 

defensivas, esquiva inibitória e fuga, abordavam duas emoções distintas, 

ansiedade e pânico, respectivamente e que esse novo aparato seria capaz de 

distingui-las (ZANGROSSI et al., 2014). 

De fato, ansiolíticos clássicos testados no LTE, como o diazepam e a 

buspirona, favoreceram uma diminuição na esquiva inibitória, mas não afetaram 

a fuga. Estes resultados foram compatíveis com a visão de que o transtorno de 

ansiedade generalizada é relacionado à esquiva inibitória e o transtorno de 

pânico à fuga, uma vez que apenas a primeira condição é melhorada 

clinicamente por benzodiazepínicos e buspirona (GRAEFF et al., 1998). 
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Experimentos realizados com o antidepressivo tricíclico imipramina, 

utilizado para tratar transtorno de pânico e de ansiedade generalizada, 

mostraram que sua administração crônica é capaz de aumentar a latência para 

fuga e diminuir a latência para esquiva inibitória, corroborando também com a 

clínica (TEIXEIRA et al., 2000). Resultados semelhantes foram encontrados por 

Poltronieri e colaboradores em 2003, fazendo uso da fluoxetina e clomipramina 

administrados de maneira crônica. 

Nossos experimentos não evidenciaram efeitos ansiolíticos da 

agomelatina na administração em curto prazo, nas doses de 50 e 75 mg⁄Kg, no 

LTE. Contudo, a dose de 25 mg⁄Kg reduziu a latência para a fuga das ratas, 

sugerindo um efeito do tipo panicogênico. Dados semelhantes foram 

apresentados em estudos anteriores onde antidepressivos que aumentam os 

níveis de serotonina (tricíclicos e ISRS) administrados de maneira aguda 

favoreceram respostas de ansiedade e pânico em animais de laboratório e 

promoveram piora no quadro de pacientes ansiosos (JOHNSON; LYDIARD; 

BALLENGER, 1995; ZANGROSSI et al., 2001; GRILLON; LEVENSON; PINE, 

2006; ANNERBRINK et al., 2010; GOMEZ et al.,2015). Dessa forma, assim como 

os tricíclicos, pode-se sugerir que a agomelatina aumente os níveis de 

noradrenalina, só que indiretamente. 

Porém, foi demonstrado que o pré-tratamento repetido (durante 4 

semanas) com agomelatina na dose de 10 mg⁄Kg diminuiu a latência de esquiva 

inibitória no LTE em ratos estressados, quando comparados a ratos controle 

estressados, mas não foi capaz de alterar a latência para fuga dos mesmos. Este 

perfil ansiolítico foi replicado  para o  campo aberto, onde  os animais 

permaneceram mais tempo na zona central da arena (LAPMANEE et al., 2017). 

Em divergência, nossos dados não evidenciaram efeito ansiolítico da 

agomelatina, em relação aos parâmetros de ansiedade nos primeiros cinco 

minutos do campo aberto. Vale ressaltar que os animais utilizados em nosso 

estudo são saudáveis e não foram submetidos a nenhum tipo de estresse 

previamente ao teste comportamental sob efeito da agomelatina. 

No que se refere aos efeitos da agomelatina na ansiedade generalizada 

em ensaios clínicos, Stein e colaboradores em 2008 demonstraram sua eficácia 

na dose de 25 e 50 mg⁄dia, havendo uma redução no score de ansiedade na 

escala de Hamilton (HAM-A) ao longo de 12 semanas de tratamento, onde 68,6% 
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dos pacientes eram do sexo feminino. Além disso, a agomelatina foi bem 

tolerada e pareceu ser eficaz tanto para os sintomas psíquicos quanto para os 

sintomas somáticos. 

Um estudo multicêntrico, duplo-cego, placebo comparado, em pacientes 

com depressão, evidenciou o perfil ansiolítico da agomelatina, com doses 

variando entre 25 e 50 mg, também por reduzir o score HAM-A ao longo de oito 

semanas de tratamento (HALE et al., 2010). Além disso, em um estudo com 30 

pacientes, a agomelatina (25-50 mg) foi capaz de reduzir HAM-A ao longo de 

oito semanas de tratamento, onde 30% dos pacientes responderam ao 

tratamento, 17 % entraram em remissão dos sintomas na primeira semana e 

60% até o final do estudo (MARTIONOTTI et al., 2011). 

Em 2014, a agomelatina apresentou eficácia como ansiolítico similar ao 

escitalopram, porém com menos efeitos adversos e sendo capaz de melhorar a 

qualidade do sono dos pacientes (STEIN et al., 2014). Já em 2017, foi avaliada 

e constatada a eficácia em curto prazo (12 semanas) da agomelatina, nas doses 

de 10 (67,9% mulheres) e 25 mg (71,9% mulheres) por dia, na redução de 

sintomas do transtorno de ansiedade generalizada em pacientes não- 

depressivos (STEIN et al., 2017). Em pacientes com transtorno de ansiedade 

generalizada grave, a agomelatina, nas doses de 25 e 50 mg (67,4% mulheres), 

também se mostrou eficaz após um tratamento de doze semanas (STEIN et al., 

2018). 

Estudos clínicos com agomelatina para o tratamento do transtorno de 

pânico são limitados. Um estudo de caso com apenas cinco pacientes, onde 

quatro eram mulheres, demonstrou a eficácia da agomelatina nas doses de 25 a 

50 mg, ao longo de seis semanas, em relação aos sintomas relacionados a 

ataques de pânico (LEVITAN et al., 2015). Huijbregts e colaboradores (2015) 

realizaram um estudo de oito semanas com treze pacientes, apenas quatro 

mulheres, utilizando a agomelatina na dose de 25 e 50 mg, e consideraram 

promissores os seus resultados para o transtorno de pânico. 

Os efeitos do tipo antidepressivo da agomelatina se apresentam de forma 

mais consistente na literatura, em modelos animais como o teste de natação 

forçada, estresse crônico e desamparo aprendido (BERTAINA-ANGLADE et al., 

2002; PAPP et al., 2003; BOURIN et al., 2004). Nossos resultados corroboram 

com a grande maioria dos estudos disponíveis na literatura. Em nossas 
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condições experimentais, tanto a dose de 50 quanto a de 75 mg⁄Kg do fármaco 

foram capazes de reduzir o tempo de imobilidade das ratas quando comparadas 

ao grupo salina, após 5 dias de administração. 

Em 2004, Bourin e colaboradores evidenciaram a atividade do tipo 

antidepressiva da agomelatina, dose-dependente, em ratos Sprague-Dawley 

submetidos ao TNF, após sua administração aguda ou repetida (2, 10 e 50 mg). 

A administração crônica de 10 mg de agomelatina também se mostrou eficaz na 

redução da imobilidade em ratos machos e fêmeas Sprague-Dawley, além de 

apresentar uma tendência em aumentar o tempo de climbing quando comparado 

aos animais controle (CANPOLAT et al., 2016). 

A eficácia clínica da agomelatina no tratamento da depressão também é 

bem estabelecida. Dados de 2013 apontaram os benefícios em curto e longo 

prazo da agomelatina (25 e 50 mg) para pacientes depressivos, 73,2% mulheres, 

apresentando efeitos mais favoráveis nas condições sono-vigília, ausência de 

embotamento emocional, além de segurança e tolerabilidade (CORRUBLE et al., 

2013). 

Em 2015, Brunnauer e colaboradores realizaram um estudo com 40 

pacientes, sendo 22 mulheres, utilizando a agomelatina na dose de 25-50 mg 

durante 28 dias. Estes pacientes apresentaram melhora significativa em todos 

os scores de sintomas para depressão, onde seus efeitos benéficos começaram 

a ser vistos nas primeiras duas semanas. A agomelatina também se mostrou 

eficaz em um estudo onde 422 pacientes fizeram uso da mesma, 68% do sexo 

feminino, na dose de 25-50 mg, com melhora significativa do funcionamento do 

paciente após 6 a 8 semanas de tratamento (KENNEDY et al., 2018). De maneira 

geral, a maioria dos ensaios clínicos avaliam os efeitos da agomelatina após 

administração em longo prazo. 

Devido à escassez de estudos pré-clínicos utilizando agomelatina no LTE, 

somando-se ao fato do uso reduzido de ratas no contexto geral das 

experimentações, os seus efeitos sobre a ansiedade e o pânico necessitam ser 

melhor investigados e aprofundados. Para tanto, realizamos um experimento 

administrando a agomelatina na dose de 50 mg⁄Kg por 21 anteriores ao teste no 

LTE e CA (22 dias) em ratas. 

Nossos resultados demonstram que a agomelatina, na dose de 50 mg⁄kg, 

no esquema de administração utilizado, não foi capaz de promover efeitos do 
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tipo ansiolítico ou panicolítico nas fêmeas. Porém, diferentemente do observado 

na administração em curto prazo para a dose de 25 mg⁄Kg, a agomelatina neste 

experimento não provocou um efeito do tipo panicogênico. Levando em 

consideração que a maioria dos tratamentos clínicos é realizado em longo prazo 

e que as doses maiores (50 e 75 mg⁄Kg) utilizadas no experimento 2 não 

provocaram efeito do tipo ansiogênico, nem panicogênico, podemos considerar 

o resultado referente a dose de 25 mg⁄Kg um achado que permanece por ser 

investigado. 

Partindo das observações clínicas que apontam a agomelatina como um 

fármaco potencialmente danoso ao fígado (HOWLAND, 2009) e da informação 

de que a elevação da alanina aminotransferase (ALT) três vezes acima do limite 

normal proporciona uma indicação de lesão hepática clinicamente significativa 

induzida por medicamento (VOICAN et al., 2014), realizamos também análises 

bioquímica e histológica após o uso prolongado da mesma (50 mg⁄Kg). 

Nossos resultados não mostraram alterações nas transaminases 

hepáticas (AST e ALT), bem como na histologia do fígado. Sendo assim, a 

agomelatina em nossas condições experimentais não se mostrou capaz de 

promover danos hepáticos consideráveis. Com base na observação clínica, a 

toxicidade hepática induzida pela agomelatina ocorre, na maioria das vezes, de 

5 a 90 dias após a última medicação tomada. Assim, o mecanismo subjacente a 

hepatotoxicidade da agomelatina parece ser idiossincrático (HUSSAINI; 

FARRINGTON, 2007). 

Além disso, ensaios pré-clínicos indicaram que o risco de lesão hepática 

parece ser dependente da dose, onde 1,39% dos indivíduos tratados com 50 

mg/Kg por dia de agomelatina apresentaram valores significativamente mais 

elevados de enzimas hepáticas, em comparação a 1,04% dos tratados com 25 

mg/Kg (FREIESLEBEN; FURCZYK, 2015). 

Porém, corroborando com os nossos resultados, Karakus e colaboradores 

em 2013 mostraram que o uso de agomelatina (40mg/Kg) em ratos não alterou 

a estrutura dos hepatócitos, bem como os sinusóides, células endoteliais e o 

espaço porta hepático, não diferindo do grupo controle. Contudo, deve-se levar 

em consideração o fato da agomelatina ser relativamente nova, tendo um 

período de observação significativamente menor do que as outras drogas, 

observadas desde 1993 (FRIEDRICH et al., 2015). 
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Pode-se concluir, portanto, que a agomelatina, em nossas condições 

experimentais, apesar de não apresentar efeito do tipo ansiolítico, foi capaz de 

promover efeito do tipo antidepressivo, conforme bem estabelecido na literatura. 

Além disso, podemos destacar pontos positivos da mesma, como o fato de não 

promover efeito do tipo ansiogênico no início do tratamento crônico, efeito 

adverso normalmente apresentado por fármacos comumente utilizados (ISRS e 

ISRSN) no tratamento dos transtornos depressivos e ansiosos. Além disso, a 

mesma se mostrou bem tolerada em relação a possíveis danos hepáticos em 

fêmeas. 

Considerando o sexo dos animais aqui avaliados, estudos utilizando 

fêmeas no LCE e levando em consideração as fases do ciclo estral ainda são 

poucos, além de apresentarem resultados variáveis. Sayin e colaborades (2014) 

demonstraram que ratas em proestro apresentaram um comportamento menos 

ansioso do que ratas em outra fase do ciclo, passando mais tempo nos braços 

abertos do aparato. Em 2000, Fryer, Petralia e Rhodes haviam demonstrado 

resultados semelhantes. Fêmeas em estro e diestro precoce apresentaram um 

aumento na exploração do LCE, em condições de baixa luminosidade, quando 

comparadas às outras fases do ciclo (MORA; DUSSAUBAT; DÍAZ-VÉLIZ, 1996). 

Curiosamente, nestas duas fases do ciclo estral há um aumento nos níveis de 

progesterona circulante. 

Nesse cenário, viu-se ainda que o tratamento crônico com desipramina 

teve ação do tipo ansiolítica no LCE em ratas ovariectomizadas, mas em ratas 

com ciclo regular este efeito não foi observado (FERNÁNDEZ-GUASTI et al., 

1999). Em outro estudo, ratas controle naturalmente ciclando não apresentaram 

diferenças na exploração do LCE relacionadas a sua fase do ciclo estral. No 

entanto, efeitos significativos foram observados após a administração aguda de 

diazepam, onde as ratas em diestro tardio não responderam ao tratamento, 

enquanto nas ratas nas fases do proestro, estro e diestro precoce foi evidenciado 

efeito ansiolítico esperado no LCE (SOARES-RACHETTI et al., 2016). 

Em outro estudo, a sibutramina, que tem mecanismos similares aos 

antidepressivos clássicos, foi capaz de aumentar a latência para fuga (efeito do 

tipo panicolítico) em fêmeas nas fases de proestro, estro e diestro precoce, mas 

não do diestro tardio, fase na qual os níveis de progesterona caem 

abruptamente. As alterações hormonais não modificaram os comportamentos 
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basais, mas foram capazes de influenciar o efeito da sibutramina, principalmente 

na fuga (SANTOS et al., 2014). 

No presente estudo, ainda que o acompanhamento das fases do ciclo 

estral para cada tratamento tenha sido realizado, não houve número suficiente 

de animais para cada fase que permitesse análise estatística. 

Sendo assim, estudos adicionais que permitam a avaliação dos efeitos da 

fase do ciclo estral sobre os efeitos da administração em curto e longo prazo de 

agomelatina se tornam necessários. 
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6 CONCLUSÃO 
 

O estudo dos efeitos da administração de agomelatina sobre o 

comportamento de ratas permitiu as seguintes conclusões: 

 
o A administração em curto prazo de agomelatina não alterou os 

comportamentos relacionados à ansiedade no labirinto em cruz 

elevado em nenhuma das doses testadas; 

 
o A administração em curto prazo de agomelatina não alterou os 

comportamentos relacionados à ansiedade no labirinto em T elevado 

nas doses de 50 e 75 mg⁄Kg. Porém, apresentou um efeito do tipo 

panicogênico na dose de 25 mg⁄Kg. Os parâmetros de ansiedade, bem 

como a locomoção das ratas no campo aberto não foram alterados em 

nenhuma das doses testadas (25, 50 e 75 mg⁄Kg); 

 
o A administração em curto prazo de agomelatina reduziu a imobilidade 

das ratas no teste de natação forçada nas doses de 50 e 75 mg⁄Kg, 

apresentando um comportamento do tipo antidepressivo; 

 
o A administração crônica de agomelatina (50 mg⁄Kg) não alterou 

comportamentos relacionados à ansiedade e ao pânico em ratas no 

labirinto em T elevado, nem alterou a locomoção e parâmetros de 

ansiedade das mesmas no teste de campo aberto. Também não 

houve alterações nos níveis de ALT e AST, bem como na histologia 

hepática. 
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