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RESUMO 

VASCONCELOS, R.G. Estudo do desenvolvimento somático e sensório-motor de 
Rattus norvergicus machos e fêmeas oriundos de mães tratadas na prenhez com 
sertralina: análise da distribuição dos neurônios serotoninérgicos nos núcleos da rafe: 
análise da distribuição dos neurônios serotoninérgicos nos núcleos da rafe. 2008. 86 f. 
Dissertação - Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2008. 
 
O objetivo deste estudo foi analisar o efeito da sertralina no desenvolvimento somático e na 
ontogênese de reflexos dos filhotes e na distribuição dos neurônios serotoninérgicos dos 
núcleos da rafe, cujas mães foram submetidas a tratamento farmacológico durante a 
prenhez. Ratas Wistar prenhas foram divididas em dois grupos: 1 - Grupo controle (AD, N 
= 11) tratadas com água destilada, 2 - Grupo sertralina (Sert, N = 11) tratadas com 
sertralina 30mg / kg, 0,5mL / 100g, s.c. Um dia após o parto 8 neonatos foram selecionados 
(4 machos e 4 fêmeas) e mantidos com suas mães do 1º ao 21º dia pós-natal (dpn). O 
investigador “cego” desconhecia a que grupo pertencia cada animal avaliado quanto ao: 
peso corporal (PC), eixo longitudinal do corpo (EL), comprimento da cauda (CC), eixo 
látero-lateral do crânio (ELLC) e eixo ântero-posterior do crânio (EAPC). Também foram 
avaliados quanto ao aparecimento dos seguintes reflexos: preensão palmar (PP), 
recuperação do decúbito (RD), colocação pelas vibrissas (CV), aversão ao precipício (AP), 
geotaxia negativa (GN), resposta ao susto (RS) e aceleração (A). Foi registrado o dia de 
maturação das características físicas: abertura do pavilhão auricular (APA), abertura do 
conduto auditivo (ACA), irrupção dos incisivos superiores (IIS) e inferiores (III), e abertura 
dos olhos (AO). Aos 22 e 60 dias de idade os animais foram perfundidos e, os encéfalos 
foram processados com técnicas de imunoistoquímica contra serotonina. O grupo Sert, 
macho ou fêmea, apresentou atraso no crescimento somático e na maturação de alguns 
reflexos. A quantidade de neurônios 5-HT-IR foi alterada nos núcleos da rafe nos ratos 
machos e fêmeas aos 22 dias de idade, entretanto, no grupo de 60 dias de idade não houve 
diferença. A análise morfométrica dos neurônios 5-HT-IR, em ambas as idades estudadas, 
revelou alterações em sua forma. Os resultados deste estudo demonstram a ação inibitória 
da serotonina sobre o crescimento somático e desenvolvimento sensório-motor em ratos. 
Após o desmame, as alterações na quantidade e na forma dos neurônios 5-HT, sugerem que 
os efeitos da manipulação do sistema serotoninérgico, promovido pelo tratamento pré-natal 
com sertralina, podem levar a danos irreversíveis, conforme o tratamento, em alguns 
circuitos serotoninérgicos.  
 
Palavras-chave: Sertralina; Ontogênese de reflexos; Serotonina; Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

VASCONCELOS, R.G. Study of development and somatic sensorimotor of males and 
females rats from mothers treated with sertraline in pregnancy: analysis of the 
distribution of serotonergic neurons in the raphe nuclei. 2008. 86 f. Dissertation - 
Biomedical Sciences Institute of University of São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
The aim of the present study was to investigate the effects of prenatal sertraline exposure 
on offspring in growth and somatic development and even in the maturation of reflex in rats 
and the distribution of serotonergic neurons in the raphe nuclei. Female Wistar rats were 
treated with sertraline (Sert, 30 mg / kg, 0,5 mL / 100 g, s.c., N = 11) or distilled water 
(Control, 0,5 mL / 100 g, s.c., N = 11) during the whole pregnancy. After the birth, eight 
neonate (4 males and 4 females) were selected from each litter. They were divided into two 
groups according to the treatment their mothers received. The “blind” investigator unknown 
of to which group belonged each evaluated animal how much to: the indicators of general 
body growth parameters (body weight, latero-lateral and anterior-posterior axis of the head 
and antero-posterior axis of the body) and of somatic maturation (unfolding of the external 
ears and opening of the internal auditory conduit, eruption of upper and lower incisors and 
eyes opening) during the period of lactation. The reflexes were also evaluated, such as: 
palm grasp, righting, vibrissa placing, cliff avoidance, negative geotaxis, auditory startle 
response and free-fall righting. The central nervous system alterations were approached by 
5-HT-IR using the ABC-DAB-Peroxidase techniques in brain coronal floating sections of 
animals perfused by fixative solution at the 22st and 60st postnatal day. The Sert group, 
male or female, showed reduction on the somatic growth and on the maturation of reflexes. 
There was reduction in the amount of the 5-HT-IR neurons in the raphe nuclei at the 22st 
postnatal day, but did not change at the 60st. The morphometric analysis revealed 
alterations in the shape of these cells at the 22st and 60st postnatal day. An inhibitory action 
of the 5-HT on the somatic and sensory-motor growth in these rats was also observed. After 
the lactation period, the amount and shape of the 5-HT neurons were altered suggesting that 
the effects of the serotonergic system manipulation promoted by prenatal sertraline 
treatment induced damages, some of which might be irreversible, depending on the affected 
serotonergic areas or circuits. 
 
Keywords: Sertraline; Ontogeny of reflex; Serotonin; Development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Desenvolvimento do sistema nervoso 

 

 Durante a ontogênese do sistema nervoso (SN) foram identificados “períodos 

críticos” de vulnerabilidade a agressões (MORGANE et al., 1978). O primeiro período 

crítico ocorre durante a multiplicação e organização iniciais dos neuroblastos, os quais, em 

mamíferos acontece no período pré-natal (MORGANE et al., 1993). O segundo período 

corresponde, no rato, à fase de aleitamento (WINICK; NOBLE, 1966), onde há crescimento 

rápido do encéfalo, com migração e diferenciação neuronal, sinaptogênese, multiplicação 

glial e mielinização (DOBBING, 1964; MORGANE et al., 1978). Tais eventos complexos 

e precisos dão origem a intricados circuitos neurais essenciais para a integração da 

informação sensorial e das funções cognitivas (VITALIS; PARNAVELAS, 2003). Durante 

o desenvolvimento precoce pós–natal, a formação das sinapses e a ocorrência de eventos 

regressivos, tais como, a morte programada de células e o refinamento dos axônios, 

permitem a maturação dos circuitos nervosos. Esses eventos são regulados por uma 

combinação de fatores genéticos e epigenéticos. Embora os genes sejam importantes na 

formação do sistema nervoso central (SNC), os fatores epigenéticos, ou seja, os 

neurotransmissores, neuropeptídeos e fatores de crescimento são instrumentos 

fundamentais para o seu desenvolvimento (VITALIS; PARNAVELAS, 2003). Assim, 

agressões durante essas fases podem modificar os eventos ontogenéticos seqüenciais com 

efeitos diversos e persistentes sobre o SN (DOBBING, 1970; MORGANE et al., 1993). 

Entre os fatores externos que podem alterar o crescimento e o desenvolvimento do SN estão 

as alterações nutricionais e manipulações farmacológicas dos sistemas de 

neurotransmissores. Drásticas mudanças na diferenciação citoarquitetônica neuronal podem 

ocorrer quando essas agressões ocorrem nesta etapa vulnerável (CASES et al., 1996; 

LEVITT et al., 1997; PERSICO et al., 2001), sendo tais alterações reversíveis ou não, 

dependendo da magnitude da agressão e dos fatores ambientais aos quais foram submetidos 

os indivíduos (LEVITSKY; BARNES, 1972). 

 

 



1.2 Monoaminas 

 

As monoaminas são compostos orgânicos que contêm um grupamento amino em 

sua estrutura. Os membros mais importantes deste grupo são as catecolaminas, que inclui a 

dopamina (DA), a adrenalina (A), a noradrenalina (NA) e, a indolamina, serotonina ou 5-

hidroxitriptamina (5-HT), todas estão envolvidas em diversos mecanismos fisiológicos e 

patológicos que ocorrem no cérebro (RICHERSON, 2004; MITCHELL, 2004; ZHAO; 

DEBSKI, 2005; KALUEFF et al., 2007). Os neurônios catecolaminérgicos e 

serotoninérgicos produzem seus respectivos neurotransmissores por meio de uma série de 

reações enzimáticas a partir dos aminoácidos precursores tirosina e triptofano, 

respectivamente (GORIDIS; ROHRER, 2002). As monoaminas estão amplamente 

distribuídas no reino animal e foram identificadas por técnicas bioquímicas e histoquímicas 

no tecido nervoso da maioria dos filos animais (PARENT, 1984). Essa ampla distribuição 

das monoaminas no reino animal indica um grau considerável de conservação filogenética 

do sistema monoaminérgico entre os vertebrados (PARENT, 1984). Esses 

neurotransmissores modulam vários processos fisiológicos no SNC, como, por exemplo, a 

regulação das funções autonômicas centrais, de atividades motoras e o ciclo sono-vigília 

(HAXHIU et al., 2001). Característica interessante do sistema serotoninérgico é que um 

único neurônio do tronco encefálico pode enviar axônios e colaterais para regiões anteriores 

e posteriores do encéfalo distantes do seu sítio de origem, podendo, assim, influenciar 

diversos grupos neuronais (PARENT, 1984). 

 

A 5-HT, NA e histamina são bastante conhecidas por seu papel sobre a plasticidade 

do SN (BERGER-SWEENEY; HOHMANN, 1997). Assim, alterações nos sistemas 

monoaminérgicos nas primeiras fases do desenvolvimento têm sido associadas a 

transtornos neurológicos e psiquiátricos, tais como, autismo, retardo mental e depressão 

(GU, 2002). A hipótese de que esses neurotransmissores desempenham funções tróficas 

durante o desenvolvimento é decorrente da presença precoce dessas substâncias durante as 

fases da embriogênese. Tais substâncias atuam alterando o metabolismo, a síntese e as 

interações entre os receptores podendo, assim, induzir a modificações no desenvolvimento 



embriológico (BUZNIKOV, 1996; LAUDER et al., 1981; LAUDER; ZIMMERMAN, 

1988).   

 

1.3 Serotonina 

 

 A 5-HT foi inicialmente demonstrada bioquimicamente no SN de ratos por Twarog 

e Page (1953), porém a visualização dos neurônios serotoninérgicos só foi possível após a 

utilização de técnicas de imunofluorescência induzida por formaldeído (DAHLSTROM; 

FUXE, 1964) que mapearam o sistema serotoninérgico. A partir de então, técnicas 

específicas de imunohistoquímica são capazes de identificar a 5-HT (STEINBUSCH, 

1981), seu precursor, o 5–hidroxitriptofano (TOURET et al., 1987) ou ainda sua enzima de 

síntese, a triptofano–hidroxilase (WEISSMAN et al., 1987). 

 

A 5-HT é uma indolamina, produto da hidroxilação e posterior descarboxilação do 

aminoácido essencial L-triptofano (Figura 1). As indolaminas são substâncias que possuem 

um anel benzeno ligado a um anel penteno com um átomo de nitrogênio presente em um 

dos seus vértices (FRAZER; HENSLER, 1994). Uma vez sintetizada, a 5-HT é armazenada 

em vesículas por ação de transportadores de membrana e, após estímulo, é liberada no 

espaço extracelular. Assim, entre suas várias funções, como neurotransmissor, a 5-HT 

exerce sua ação através da interação com estruturas moleculares específicas denominadas 

de receptores (HOYER et al., 1994). A 5-HT participa de uma ampla variedade de 

processos do desenvolvimento: promove a regulação das interações epitélio-mesenquimais 

durante a embriogênese (TURLEJSKI, 1996; SHUEY et al., 1992, 1993; BYRD et al., 

2000; MOISEIWITSCH, 2000), estimula fenômenos de neurogênese, diferenciação 

neuronal, mielinização e sinaptogênese (LAUDER, 1990; LAUDER et al., 2003). Desta 

forma, afeta profundamente os desenvolvimentos neural, craniofacial (BYRD et al., 2000), 

cardíaco e dos membros (MOISEIWITSCH; LAUDER, 1995; PERSICO et al., 2000, 2003; 

VITALIS et al., 2002).  

 



  
Figura 1. Síntese da serotonina a partir do aminoácido essencial triptofano. 

 

 Em termos evolutivos a 5-HT, o transportador da 5-HT (5-HTT) e seus receptores 

podem ser detectados precocemente durante o desenvolvimento, estando presente nos 

eventos de clivagem e gastrulação de embriões em uma ampla variedade de espécies, 

incluindo golfinhos, peixes, anfíbios, roedores, galinhas e na Drosophila (BUZNIKOV et 

al., 2001). Apenas 2 % conteúdo corporal total da 5-HT está no SNC (BRADLEY, 1989). 

Os 98 % restantes estão distribuídos pelo corpo, podendo ser produzida pelo plexo 

gastrintestinal, pelas células enterocromafins, glândula pineal, mastócitos e plaquetas 

(VITALIS; PARNAVELAS, 2003). Uma vez secretada, a 5-HT cruza livremente a placenta 

e a barreira hemato-encefálica, sendo estas, fontes primárias de 5-HT para o embrião numa 

fase em que este ainda não é capaz de sintetizá-la (VITALIS; PARNAVELAS, 2003). 

  

Atualmente são conhecidos sete tipos de receptores para a 5-HT (5-HT1 – 5-HT7). 

Com exceção do 5–HT3, todos os receptores serotoninérgicos são ligados a proteínas G. Os 

receptores 5–HT1, 4, 5, 6, 7  ligam–se a proteínas Gs ou Gi e exercem seus efeitos sobre a 

adenilciclase, enquanto o 5–HT2 liga–se à proteína Gq e exerce sua ação sobre a fosfolipase 

C (HOYER et al., 1994). Os receptores 5–HT3 ligam–se a canais iônicos e modulam a 

adenosina monofosfato (AMP) (HOYER et al., 1994). Os vários subtipos de receptores 

serotoninérgicos (mais de 14)  atuam modulando a atividade de enzimas ou alterando a 

permeabilidade dos canais iônicos (MANHAES-DE-CASTRO, 1995; FRAZER, 1997). 

São identificados de acordo com suas respostas a agentes farmacológicos e alterações 



fisiológicas, e estão envolvidos na regulação do desenvolvimento de tecidos neurais e não-

neurais (GALTER; UNSICKER, 2000).  

Os corpos celulares dos neurônios serotoninérgicos estão localizados principalmente 

nos núcleos da rafe no tronco encefálico. Estes núcleos são constituídos por uma coleção 

heterogênea de células, situando–se ao longo da linha mediana (TORK, 1985). O estudo 

dos núcleos da rafe ganhou impulso após a constatação de que estes constituíam a principal 

fonte de 5-HT encefálica (DAHLSTROM; FUXE, 1964; PORTAS et al., 1998; VERGE; 

CALAS, 2000).  Baseando - se nas características estruturais e organização do corpo 

celular, os neurônios serotoninérgicos foram agrupados e receberam nomenclatura 

alfanumérica desde a parte caudal do bulbo, grupo B1, até o mesencéfalo, grupo B9 

(DAHLSTROM; FUXE, 1964; STEINBUSCH, 1981; TORK, 1985). Nesta ordem os 

núcleos da rafe foram denominados: Núcleo Obscuro (ROb), Núcleo Pálido (RPa), Núcleo 

Magno (RMg), Núcleo Pontino (PnR), Núcleo Paramediano (PMnR), Núcleo Mediano 

(MnR), Núcleo Dorsal (DR), Núcleo Caudal Linear (CLi) e Núcleo Rostral Linear (RLi). 

Os neurônios serotoninérgicos do tronco encefálico têm projeções para todas as áreas do 

encéfalo e medula espinal (STEINBUSH, 1981; TORK, 1985). Do ROb, RPa e RMg 

projetam–se a maioria das fibras descendentes, enquanto que dos núcleos PnR, PMnR, 

MnR, DR, CLi, RLi a maioria das fibras ascendentes (AITKEN; TORK, 1988). Os vários 

grupamentos serotoninérgicos estabelecem conexões recíprocas no tronco encefálico. 

(Figura 2)   

 



Figura 2. Distribuição dos neurônios serotoninérgicos nos núcleos encefálicos da rafe. Ilustração 
em corte sagital do encéfalo apresentando a localização dos núcleos serotoninérgicos e 
suas projeções ascendentes e descendentes (NOGUEIRA et al., 2004). 

 Uma vez liberada a 5-HT, um eficiente mecanismo de recaptação é ativado para 

removê-la da fenda sináptica, graças à ação do 5-HTT presente na membrana do neurônio 

pré-sináptico, onde será rapidamente degradada, pela monoamino-oxidase (MAO), 

originando o metabólito ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA), terminando assim, sua 

atividade neurotransmissora (SLOTKIN et al., 1978) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Mecanismo de recaptação da serotonina (NOGUEIRA et al., 2004). 

 

1.4 Serotonina e desenvolvimento no SNC 

 

Em encéfalos de humanos, os primeiros neurônios serotoninérgicos são 

identificados a partir da 5ª semana de gestação (SUNDSTROM et al., 1993) e aumentam 

rapidamente até a 10ª semana de gestação (SHEN et al., 1989; KONTUR et al., 1993; 

LEVALLOIS et al., 1997). Por volta da 15ª semana gestacional, a organização típica dos 

neurônios serotoninérgicos pode ser vista nos núcleos da rafe (TAKAHASHI et al., 1986). 

Em ratos, os primeiros neurônios serotoninérgicos aparecem entre 12o e 14o dias da 

gestação (LAUDER; BLOOM, 1971). Em todas as espécies estudadas o sistema 

serotoninérgico atinge seu pico de atividade durante os estágios precoces do 

desenvolvimento diminuindo progressivamente na vida adulta, por morte neuronal 

(HEDNER et al., 1986; TOTH; FEKETE, 1986; WHITAKER–AZMITIA, 2001).  

 

 Durante o desenvolvimento do SN a 5-HT age possivelmente como um fator neural 

trófico, atuando em seus múltiplos receptores, promovendo a auto-regulação do 

desenvolvimento dos neurônios serotoninérgicos e participando do desenvolvimento de 

tecidos-alvo (HAMON; EMERIT, 1989; WHITAKER-AZMITIA et al., 1996; LAUDER et 

al., 1990). A 5-HT pode atuar como uma molécula morforegulatória durante o 

desenvolvimento craniofacial e cardíaco (BUZNIKOV et al., 1996, 2001). Essa ação pode 

ocorrer diretamente através da regulação serotoninérgica ou através de outras moléculas 

morforegulatórias, como por exemplo, a proteína S-100β e a tenascina (MOISEIWITSCH 

et al., 1998). Sabe-se que a 5-HT influencia os eventos de proliferação, migração e 

diferenciação celular, interações epitélio-mesenquimais, a expressão de fatores de 

crescimento, e de moléculas da matriz extracelular (WEISS et al., 1998; BUZNIKOV et al., 

2001).   

  

1.5 Inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) 

 



Intervenções farmacológicas no sistema serotoninérgico podem ser realizadas em 

diversas etapas do metabolismo da 5-HT: na síntese, no armazenamento, na liberação ou na 

inativação do neurotransmissor (GRAEFF, 1998). Algumas drogas estimulam ou inibem a 

síntese da 5-HT; outras bloqueiam seu armazenamento; estimulam ou inibem sua liberação; 

potencializam ou inibem suas ações atuando nos vários receptores e, ainda, podem inibir sua 

recaptação nos terminais nervosos ou afetar seu metabolismo (GRAEFF, 1998). Lauder et al. 

(1985) observaram que há um atraso na diferenciação dos neurônios embriônicos no SNC após 

a administração materna de paraclorofenilalanina (pCPA). Tal droga promove a inibição da 

síntese da 5-HT e, segundo Yan et al. (1997) leva a alterações morfológicas na arborização 

dendrítica no SN em desenvolvimento. 

 

A liberação da 5-HT no meio extracelular é dependente do disparo neuronal e 

controlado pela ativação de autoreceptores somatodendríticos 5-HT1A e, autoreceptores 5-

HT1B/D dos terminais. Os receptores pré-sinápticos nos terminais em ratos são do tipo 5-HT1B. 

Em humanos, os receptores 5-HT1D são homólogos ao 5-HT1B dos roedores e servem para a 

mesma função (WALDINGER et al., 1998, 2005a). Alguns antidepressivos bloqueiam o 5-

HTT e inibem a recaptação da 5-HT, desta forma estimula a função serotoninérgica devido ao 

aumento da disponibilidade da 5-HT na fenda sináptica. Estes fármacos são conhecidos como 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) (HYTTEL, 1994). O aumento de 5-HT 

no meio extracelular decorrente da ação dos ISRSs ativa os receptores 5-HT1A e 5-HT1B, o que 

resulta na inibição da liberação de 5-HT na sinapse. Conseqüentemente, após a administração 

aguda de um ISRS, a concentração de 5-HT que está diminuída na sinapse, pode ficar 

levemente aumentada devido ao bloqueio da condução do 5-HTT e, por uma leve estimulação 

de todos os receptores pós-sinápticos (WALDINGER et al., 1998, 2005a). Se o ISRS for 

utilizado cronicamente, após algumas semanas os receptores 5-HT1A e 5-HT1B tornam-se 

dessensibilizados resultando em uma diminuída ação inibitória desses receptores sobre a 

liberação da 5-HT. Conseqüentemente, a 5-HT volta a ser liberada novamente na sinapse. 

Entretanto, devido ao contínuo bloqueio do 5-HTT induzido pelo ISRS, a 5-HT não pode voltar 

para dentro do neurônio pré-sináptico e, assim, os níveis de 5-HT tornam-se mais altos na 

sinapse. Este aumento da neurotransmissão serotoninérgica exerce um forte efeito sobre todos 



os receptores pós-sinápticos que determina os efeitos clínicos da administração repetitiva dos 

ISRS (WALDINGER, 2005b). 

 

Os ISRSs têm alta afinidade por sítios de captação da 5-HT, baixa afinidade por sítios 

de captação da NA, e muito pouca afinidade pelos receptores dos neurotransmissores 

(FRAZER, 1997). Entre os mais conhecidos tem-se a fluvoxamina, fluoxetina, citalopram, 

paroxetina e sertralina (Figura 4), todos com mecanismos de ação semelhantes, diferindo 

apenas nas suas propriedades farmacocinéticas (BAUMANN, 1996; BROSEN, 1996). Os 

ISRSs apresentam menores efeitos anticolinérgicos, histaminérgicos, cardiovascular e sedativo 

quando comparados aos antidepressivos tricíclicos, sendo desta forma, drogas de escolha no 

tratamento da maioria dos pacientes com depressão (MURDOCH; MCTAVISH, 1992). 

 

Aproveitando-se dessa capacidade, os ISRS podem também ser utilizado como 

ferramenta em estudos que buscam esclarecer o papel da 5-HT no desenvolvimento de 

diferentes tecidos (DEIRÓ, 2004). Sendo este um meio simples de estudar os mecanismos que 

ocorrem a nível celular no sistema serotoninérgico. 

 

 

 
Figura 4. Fórmula estrutural dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. 

 

1.6 Antidepressivos e gestação 



 

A depressão atinge cerca de 121 milhões de pessoas no mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION (WHO), 2007). Estudos epidemiológicos indicam que o risco para 

desenvolver a doença é de 10 - 25 % em mulheres entre 25 - 44 anos de idade (BURT; STEIN, 

2002; SLOAN; KORNSTEIN, 2003). Aproximadamente 10 % das mulheres podem apresentar 

transtornos psicológicos durante a gestação (MCELHATTON, 2003) e evidências sugerem que 

a depressão durante a gestação é tão comum quanto a depressão no período pós-parto (EVANS 

et al., 2001). Em algumas mulheres o tratamento com antidepressivos não pode ser evitado. A 

decisão de prescrever drogas psicotrópicas durante a gestação e lactação é uma tarefa difícil, 

devido à escassez de estudos sobre a segurança destes fármacos para os bebês, especialmente 

sobre o desenvolvimento neurocomportamental a longo prazo (MCELHATTON, 2003; 

ZESKIND; STEPHENS, 2004). Entre os antidepressivos ISRSs, fluoxetina, sertralina e 

citalopram têm sido amplamente prescritos durante a gestação e lactação devido aos seus 

elevados graus de seletividade e poucos efeitos colaterais se comparados aos antidepressivos 

tricíclicos e inibidores da MAO (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS COMMITTEE 

ON DRUGS, 2000; EINARSON; KOREN, 2004). Entretanto, essas drogas cruzam livremente 

a barreira placentária (POHLAND et al., 1989) e são excretadas no leite (HENDRICK et al., 

2001). Desta maneira, o feto em desenvolvimento e o recém-nascido de mães que tomam essas 

medicações são expostos a elevados níveis de 5-HT nas fases iniciais do desenvolvimento do 

SNC. 

 

Histórias anteriores de depressão, pouca idade, conflitos conjugais e ausência paterna, 

somada a outros fatores, podem desencadear distúrbios do humor. Os efeitos verificados 

quando da administração de drogas psicotrópicas durante a gestação variam desde partos 

prematuros até malformações congênitas (COHEN et al., 2000). Chambers et al. (1996) e 

Goldstein et al. (1997), estudaram mulheres gestantes que faziam uso ou não de fluoxetina, um 

ISRS, durante o terceiro trimestre da gestação e verificaram a ocorrência de complicações pré-

natais, como nervosismo, irritabilidade e dificuldades respiratórias. Em estudos similares, foi 

observada a ocorrência de malformações congênitas, redução do ganho de peso corporal da 

gestante, baixo peso do infante ao nascimento e partos prematuros, no entanto, estas alterações 

dependem de vários fatores, tais como o tempo de administração de fluoxetina, a dose utilizada, 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0N-4S6P1WS-5&_user=5674939&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674939&md5=52f705e22f9f87c60552928b147e8992#bib10
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T0N-4S6P1WS-5&_user=5674939&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000049650&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5674939&md5=52f705e22f9f87c60552928b147e8992#bib10


a fase da gestação, o uso concomitante com outros antidepressivos (COHEN et al., 
2000; HENDRICK et al., 2003).  

  
  
  
  

  



6 CONCLUSÕES 

 
A exposição pré-natal com sertralina, ao alterar os níveis da 5-HT, provoca atraso no 

crescimento somático e desenvolvimento sensório-motor dos filhotes machos e fêmeas. 

 

O tratamento pré-natal com sertralina durante o período de rápido desenvolvimento do 

encéfalo diminuiu a quantidade de neurônios 5-HT-IR no núcleo DR nos filhotes machos 

aos 22 dias de idade, e nas fêmeas houve aumento na quantidade de neurônios no DR. 

Entretanto aos 60 dias de idade não houve diferença no número destas células.  

 

O aumento da atividade da serotonina promovida pela administração pré-natal de ISRS 

promoveu alterações na área dos neurônios serotoninérgicos. Os neonatos machos com 22 

dias de idade apresentaram a área dos neurônios menores no núcleo CLiRLi. Na idade 

adulta, este efeito perdurou nos núcleos RPaROb e MnRPMnR. Nas fêmeas adultas houve 

aumento da área dos neurônios no RMg. 

 

 A diferença na quantidade de neurônios 5-HT-IR também foi observada nas comparações 

sobre influência do sexo, apresentando as fêmeas de 22 dias de idade menor número dessas 

células nos núcleos RMg e DR e, a área dos neurônios foi reduzida na maioria dos núcleos 

da rafe aos 22 e aos 60 dias de idade. 

 

Os achados do nosso estudo, em ratos, podem contribuir para uma melhor compreensão das 

alterações observadas no desenvolvimento das conexões neurais do sistema 

serotoninérgico. A manipulação materna através de fármacos pode causar a efeitos diretos 

ao feto pela transferência placentária ou indiretamente ao intervir na função da placenta. 

Assim, faz-se mister considerar a existência de uma unidade materno-fetal cuja interação é 

bilateral (BERNARDI, 1999). 
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	SUMÁRIO 
	3.2 Análise do crescimento somático e desenvolvimento sensório-motor  
	Peso corporal (PC) – Foi aferido diariamente em balança digital  a fim de, entre outros objetivos, estabelecer a evolução ponderal dos grupos experimentais durante o período de aleitamento (Figura 5D). 

	3.2.2 Ontogênese de reflexos 
	Aversão ao precipício (AP) - O animal foi colocado com as patas dianteiras sobre a borda de uma superfície plana e alta (mesa) de maneira a detectar o precipício. Considerou-se a resposta positiva quando o animal, no tempo máximo de 10s, deslocava-se 45o para um dos lados caracterizando aversão ao precipício (Figura 9). 





