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RESUMO 

SCARANTE, F. F. Efeitos comportamentais e neuroplásticos da combinação de 

escitalopram e canabinóides. 2018. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Antidepressivos clássicos apresentam uma série de limitações na prática clínica, 

sendo uma das mais relevantes a latência de 4 a 8 semanas para indução de uma 

melhora significativa dos sintomas. Existem evidências que canabinóides, como o 

fitocanabinóide canabidiol (CBD) e o inibidor de degradação da anandamida URB597 

(URB) geram efeitos comportamentais semelhantes aos antidepressivos. 

Canabinóides e antidepressivos podem, inclusive, apresentar mecanismos 

moleculares em comum. O presente estudo investigou os efeitos comportamentais e 

neuroplásticos de uma semana de tratamento com a combinação de uma dose do 

antidepressivo escitalopram (ESC) que gera efeitos comportamentais após 3 semanas 

de tratamento com doses sub-efetivas de canabinóides em camundongos 

estressados. Para isso, camundongos C57Bl6 machos foram submetidos ao protocolo 

de estresse crônico imprevisível (CUS) ou ao protocolo de estresse de derrota social 

(SDS) por 10 dias. Os animais foram divididos em 7 grupos experimentais (n=8-13; 

Controle (Não estressado); Veículo (Veí/Veí); ESC 10mg/kg (Esc/Veí); CBD 7,5 mg/kg 

(Veí/CBD); URB 0,1 mg/kg (Veí/CBD); ESC/CBD; ESC/URB) e foram tratados durante 

os 7 últimos dias do protocolo de estresse (via i.p.). O tratamento com a combinação 

de escitalopram e CBD gerou respostas preditivas de um efeito do tipo-antidepressivo 

no teste de suspensão pela cauda e de um efeito do tipo-ansiolítico no novelty 

suppressed feeding tanto no modelo de estresse homotípico (SDS) quanto no modelo 

de estresse heterotípico (CUS). Paralelamente às alterações comportamentais, foi 

observado que o grupo ESC/CBD apresentou uma maior expressão relativa de 

sinaptofisina no córtex pré-frontal, evidenciando um possível efeito pró-sinaptogênico 

da combinação. Esse mesmo tratamento promoveu aumento na expressão de 

sinaptotagmina e β-actina no hipocampo. Os resultados encontrados no presente 

estudo evidenciam que a combinação com CBD pode otimizar a ação do 

antidepressivo escitalopram. 

Palavras-chave: escitalopram, canabidiol, URB597, estresse, antidepressivo, 

ansiolítico, neuroplasticidade. 
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ABSTRACT 

SCARANTE, F. F. Behavioral and neuroplastic effects of the combination of 
escitalopram and cannabinoids. 2018. Dissertation (Master). Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Despite their widespread use, antidepressant drugs show some limitations in the 

clinical practice, including a delayed onset of action. Cannabinoid drugs, such as 

canabidiol (CBD) and the anandamide degradation inhibitor URB597 (URB), have 

shown behavioral effects that are similar to those induced by antidepressants in pre-

clinical studies. Antidepressants and cannabinoids might even share common 

mechanisms. This study aimed to evaluate the behavioral and neuroplastic effects of 

one week of treatment of stressed animals with the combination of sub-effective doses 

of cannabinoids with 10mg/Kg of escitalopram (ESC)- dose that prevented- stress-

induced behavioural changes only after 3 weeks of treatment. Male C57Bl6 mice were 

subjected to a 10-day protocol of either social defeat stress (SDS) or chronic 

unpredictable stress (CUS). Animals were divided in 7 experimental groups (n=8-13; 

Control (Non-stressed); Vehicle (Veh/Veh); ESC 10mg/kg (Esc/Veh); CBD 7,5mg/kg 

(Veh/CBD); URB 0,1mg/kg (Veh/CBD); ESC/CBD; ESC/URB) and the treatment was 

conducted during the 7 last days of the stress protocol (via i.p.). The treatment with the 

combination of ESC and CBD produced responses that are considered predictive of 

antidepressant-like effects in the tail suspension test and of anxiolytic-like effects in the 

novelty suppressed feeding in both the homotypic stress (SDS) and the heterotypic 

stress (CUS) models. In paralel with the bevavioral outcomes, molecular analysis 

revealed that the ESC/CBD group showed a higher relative expression of 

synaptophysin in the PFC, suggesting a pro-synaptogenic effect of the combination. 

Increased relative expression of synaptotagmin and β-actin in the hippocampus 

following ESC/CBD treatment were also reported. The results presented in this study 

provide evidence that the combination with CBD can optimize the action of the 

antidepressant escitalopram. 

Key-words: escitalopram, cannabidiol, URB597, stress, antidepressive, anxiolytic, 

neuroplasticity. 
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1. Introdução 

1.1. Transtornos mentais e estresse 

O estudo da Carga Global de Doenças de 2016, fornecido pelo Instituto de 

Métricas e Avaliação da Saúde, indicou que transtornos mentais são a principal causa 

de anos vividos com incapacidade (AVI). A Depressão Maior e os transtornos de 

ansiedade contribuem de maneira significativa para essa estatística, contabilizando, 

respectivamente, 5,49% e 3,29% dos AVI. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que existam 322 milhões de pessoas sofrendo de Depressão e 264 milhões de 

pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. 

A problemática sobre transtornos psiquiátricos é ainda mais fortalecida pela 

negligência demonstrada em políticas públicas e em sistemas de saúde (VIGO; 

THORNICROFT; ATUN, 2016). Segundo a OMS, em países de baixa e média renda, 

estima-se que 76 a 85% dos indivíduos com transtornos psiquiátricos severos não 

recebam tratamento algum. Isso pode estar relacionado aos estigmas sociais que 

ainda cercam a visão sobre esses transtornos (HENDERSON et al., 2014; LASALVIA 

et al., 2013). 

Apesar de a maioria dos transtornos mentais serem idiopáticos, alguns fatores 

podem contribuir para a manifestação dos seus sintomas. Dentre esses fatores, o 

estresse não-adaptativo é reconhecido como um agente precipitador de transtornos 

mentais em indivíduos susceptíveis (SCHLESS et al., 1977). Estima-se que indivíduos 

com Depressão Maior apresentam uma chance 2,5 vezes maior de ter passado por 

um evento estressor em comparação a indivíduos saudáveis e 80% dos casos de 

Depressão Maior são precedidos por um estresse severo (MAZURE, 1998). 

A exposição ao estresse desafia a manutenção da homeostase (do grego, 

homeo = igual, stasis = estabilidade; ou seja, a estabilidade ou equilíbrio) do 
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organismo (MCEWEN, 1998; MCEWEN; WINGFIELD, 2010; RAMSAY; WOODS, 

2014; ROMERO; DICKENS; CYR, 2009). Nesse sentido, a relação entre estresse e 

psiquiatria é evidenciada pelo importante papel do cérebro em coordenar as respostas 

a estímulos estressores, o que parece essencial para a alostase (do grego, allos = 

variável, stasis= estabilidade; ou seja, a manutenção da estabilidade do organismo 

através da variabilidade ou adaptabilidade) do organismo. Essa alostase  compreende 

um processo ativo de recrutamento de respostas neuroendócricas, imunes, 

autonômicas, metabólicas e de diversas vias de transdução de sinal que orquestram 

a adaptação aos estímulos estressores, possibilitando um enfrentamento adequado 

frente a uma situação de estresse (MCEWEN, 2013; MCEWEN et al., 2015; 

MCEWEN; GRAY; NASCA, 2015). 

O estresse pode ser classificado como “bom”, “tolerável” ou “tóxico”. O estresse 

bom está associado a um desafio que leva a uma melhora do desempenho do 

indivíduo. O estresse tolerável causa desconforto, mas o cérebro saudável é capaz 

de se adaptar a essa situação. Já o estresse tóxico caracteriza-se por não induzir uma 

resposta alostática apropriada, ou seja, o cérebro não é capaz de gerar respostas que 

permitam o melhor enfrentamento frente ao estímulo estressor. O estresse tóxico pode 

ser resultado de uma desregulação ou sobregarga da resposta alostática e pode levar 

a respostas maladaptativas que podem contribuir para a fisiopatologia de transtornos 

mentais (MCEWEN, 2017; MCEWEN et al., 2015).  

Em modelos animais, a exposição ao estresse é capaz de gerar alterações 

tanto em respostas comportamentais quanto em respostas fisiopatológicas. Testes 

comportamentais, fomentados por suas validades preditivas, de face ou de constructo, 

permitem a avaliação de respostas afetivas, defensivas, cognitivas e de recompensa 

que podem ser relacionados a comportamentos que experimentalmente são 
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extrapolados para o contexto da sintomatologia de transtornos psiquiátricos. Isso faz 

com que a exposição ao estresse aliada a testes comportamentais adequados forneça 

uma importante ferramenta experimental na complexa tarefa de modelar 

comportamentos que possam, ainda que de maneira preditiva, relacionar-se a prática 

clínica (CAMPOS et al., 2013a; KRISHNAN; NESTLER, 2011; NESTLER; HYMAN, 

2010). Animais estressados usualmente manifestam, dentre outras respostas, uma 

redução de estratégias ativas de enfrentamento frente a um desafio comportamental 

agudo (expressa em testes como nado forçado ou suspensão pela cauda), um 

comportamento do tipo-anedônico (manifestado através da redução da preferência 

por soluções adocicadas) e um aumento de respostas comportamentais geradas por 

componentes aversivos em testes de conflito (CAMPOS et al., 2013a; KRISHNAN; 

NESTLER, 2011; NESTLER; HYMAN, 2010; WILLNER et al., 1987; WILLNER; 

MUSCAT; PAPP, 1992). Por exemplo, no conflito entre aversão por um ambiente novo 

e a fome gerada por jejum no teste de novelty suppressed feeding, a exposição ao 

estresse tende a facilitar a aversão pelo ambiente novo, exacerbando a hipofagia 

induzida por neofobia (CAMPOS et al., 2013a). Já as respostas fisiopatológicas 

geradas pelo estresse em modelos animais incluem, dentre outras, alterações de 

peso, sono e desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). Alterações 

fisiopatológicas semelhantes são observadas em pacientes com Depressão Maior 

(MOCKING et al., 2015; XIAO et al., 2018), transtornos de ansiedade (BROWN et al., 

2017; LENZE et al., 2011) e transtorno de estresse pós-traumático (RAUCH et al., 

2015). 

Com relação ao tratamento desses transtornos psiquiátricos, especialmente os 

associados ao estresse, até os anos 1950 o desconhecimento das bases 

neurobiológicas e farmacológicas envolvidas nessas patologias tornava obscura a 
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ideia de encontrar drogas que poderiam, através da atuação em alvos moleculares 

específicos, ser utilizadas para o tratamento desses transtornos. Isso é demonstrado 

pela experiência a seguir, relatada pelo Professor Heinz Edgar Lehmann, da 

Universidade McGill, no Canadá (em uma tradução livre): 

 

Eu me lembro bem de um grupo de estudantes circulando comigo em 

1952 no Hospital Protestante Verdun (agora Hospital Douglas) em Montreal. 

Estávamos olhando dois pacientes esquizofrênicos gesticulando 

excitadamente em direção ao teto de onde eles ouviam vozes ameaçadoras. 

Um dos estudantes perguntou sussurrando ‘algum dia conseguiremos uma 

pílula para ajudar essas pessoas?’ Eu sorri condescendentemente e respondi 

que, infelizmente, nunca será tão simples quanto uma simples pílula. 

(LEHMANN, 1986, p. 01). 

 

Durante as décadas de 50 e 60, entretanto, a ascensão da ciência conhecida 

como Psicofarmacologia possibilitou uma verdadeira revolução no que diz respeito ao 

tratamento de transtornos psiquiátricos. Os fármacos que hoje compreendem a classe 

dos antidepressivos tiveram grande destaque nesse contexto.  

  

1.2. Antidepressivos: Breve histórico 

Em 1957, motivados por relatos de que o anti-tuberculostático iproniazida 

geraria uma resposta de elevação de humor, Loomer e colaboradores testaram tal 

agente em indivíduos com depressão. Os resultados indicaram uma melhora de 70% 

dos pacientes tratados (LOOMER; SAUNDERS; KLINE, 1957). Mais ou menos na 

mesma época, derivados anti-histamínicos eram testados quanto ao seu potencial 

antipsicótico. Um desses derivados, posteriormente conhecido como imipramina, 
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apesar de não melhorar os sintomas de psicose, gerava uma melhora do humor 

deprimido de pacientes com transtornos esquizoafetivos (KUHN, 1958). 

Em 1952, Zeller descreveu a ação da iproniazida como um inibidor da 

monoamina oxidase (MAO), enzima que degrada monoaminas (ZELLER; BARSKY, 

1952). Já na década de 60, estudos desenvolvidos por Julius Axelrod caracterizaram 

a imipramina como um inibidor da recaptação de catecolaminas (AXELROD, 1964, 

1971; AXELROD; HERTTING; POTTER, 1962; AXELROD; WHITBY; HERTTING, 

1961; GLOWINSKI; AXELROD, 1964; HERTTING; AXELROD, 1961). Esses achados 

evidenciam uma constante observada nos estudos iniciais sobre antidepressivos: a 

relação entre essa classe de fármacos e a transmissão monoaminérgica. Outras 

evidências se destacam nesse contexto, como a observação de que a reserpina 

desencadeia episódios de depressão e que suas ações centrais envolvem uma 

depleção dos níveis de catecolaminas (PLETSCHER; SHORE; BRODIE, 1956; 

SHORE et al., 1957). Ademais, encéfalos de pacientes com depressão que haviam 

cometido suicídio apresentaram níveis de serotonina (5-HT) significativamente 

reduzidos (SHAW; CAMPS; ECCLESTON, 1967). Esse contexto sustentou o 

fortalecimento da chamada “hipótese monoaminérgica” da depressão e da ação de 

antidepressivos. Essa hipótese postula que a fisiopatologia de depressão e a ação 

antidepressiva de fármacos envolveriam, respectivamente, uma deficiência e um 

aumento da neurotransmissão monoaminérgica (BUNNEY; DAVIS, 1965; 

SCHILDKRAUT, 1965), especialmente serotonérgica (COPPEN, 1967).  

A proposição de possíveis aspectos moleculares relacionados à neurobiologia 

de depressão e ao mecanismo de ação de antidepressivos possibilitou que o 

desenvolvimento de fármacos dessa classe deixasse de ser baseado no serendipity e 

passasse para o design de drogas com alvos moleculares específicos (LOPEZ-
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MUNOZ; ALAMO, 2009; RAMACHANDRAIH et al., 2011). Surgiram, assim, 

antidepressivos mais seletivos, com destaque para os inibidores da recaptação de 5-

HT e noradrenalina, os inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina e, 

finalmente, os inibidores seletivos da recaptação de 5-HT (ISRS) (RAMACHANDRAIH 

et al., 2011). 

O primeiro ISRS sintetizado foi a fluoxetina, descrita inicialmente em 1974 por 

Wong e colaboradores como um agente que inibe de modo preferencial a recaptação 

de 5-HT em detrimento da recaptação de noradrenalina e dopamina (WONG et al., 

1974). Alguns anos depois, em 1977, citalopram, derivado do inibidor seletivo da 

recaptação de noradrenalina talopram, demonstrou alta seletividade para o 

transportador de 5-HT em ensaios in vitro (CHRISTENSEN, A. V, FJALLAND, B., 

PEDERSEN, V., DANNESKIOLD-SAMSØE, P., & SVENDSEN, 1977; HYTTEL, 

1977). Tal composto foi aprovado para o tratamento de depressão maior em 1989 na 

Dinamarca em uma formulação que continha seus 2 enantiômeros, R-citalopram e S-

citalopram (escitalopram) (SCHATZBERG; NEMEROFF, 2009). Em 1992, Hyttel e 

colaboradores descreveram que apenas o enantiômero S- seria provido da 

propriedade de inibição da recaptação de 5-HT (HYTTEL et al., 1992) e estudos 

subsequentes sugeriram que o enantiômero R- poderia, inclusive, antagonizar os 

efeitos do enantiômero S- (EL MANSARI et al., 2005, 2007; FISH, 2003; MNIE-FILALI 

et al., 2007; MØRK; KREILGAARD; SÁNCHEZ, 2003). Em 2002, a formulação 

contendo apenas o enantiômero S-, o escitalopram, foi aprovado para o tratamento 

de Depressão Maior (SCHATZBERG; NEMEROFF, 2009). Cipriani e colaboradores 

(2009), ao comparar 12 fármacos antidepressivos, demonstrou que o escitalopram foi 

um dos que apresentou um melhor perfil de aceitabilidade e responsividade na prática 

clínica. 
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1.3. Antidepressivos: Usos e limitações 

A Associação Americana de Psiquiatria e as diretrizes da Federação Mundial 

das Sociedades de Psiquiatria Biológica estabelecem fármacos antidepressivos, 

especialmente ISRS, como tratamento de primeira escolha ou tratamento adjunto para 

transtornos como: depressão maior, depressão pós-parto, transtorno de ansiedade 

generalizada, agorafobia, transtorno de ansiedade social, transtorno do pânico, 

transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares e transtorno obsessivo 

compulsivo. A Tabela 1 descreve algumas características observadas em estudos 

clínicos frente ao tratamento com ISRS nos diferentes transtornos. 

Tabela 1. ISRS na Clínica 

TRANSTORNO INDICAÇÃO LATÊNCIA RESPOSTA REMISSÃO RECIDIVA OBS 

Depressão 

Maior 

Primeira 

escolha 
4-8 semanas 

40-60% de 

pacientes 

responsivos 

35-45% 

(PIERZ; 

THASE, 2014; 

THASE; 

ENTSUAH; 

RUDOLPH, 

1999) 

11-25% 

Pacientes 

com 

transtorno 

de 

ansiedade 

concomitan

te podem 

demorar 

ainda mais 

para 

começar a 

responder 

ao 

tratamento 

(10-12 

semanas) 

Transtorno de 

Ansiedade 

Generalizada 

Primeira 

escolha 

2-4 semanas 

(dependendo 

do caso, de 6 

a 8) 

50-60% de 

pacientes 

responsivos 

30-50% 

(RICKELS et 

al., 2006) 

12-20% 

(BATELAAN 

et al., 2017) 

 

Transtorno de 

estresse pós-

traumático 

Primeira 

escolha 

6-12 semanas 

de tratamento 

(MARSHALL 

et al., 2007; 

STEIN et al., 

2006, 2015) 

Fluoxetina e 

Sertralina 

tiveram sua 

efetividade 

comprovada 

na clínica 

após uso 

continuado 

(entre 12 e 

23-26%  

(DAVIDSON, 

2004) 

5-25% 

(DAVIS et 

al., 2006) 

Pacientes 

com 

transtorno 

relacionado 

a situações 

de combate 

não 

respondem 

bem ao 
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24 meses) 

(BANDELO

W et al., 

2012) 

tratamento 

(BENEDEK 

et al., 2009) 

Bulimia 

nervosa 

Tratamento 

inicial 

1 semana 

(GOLDSTEIN 

et al., 1995) 

Variável  

(AIGNER et 

al., 2011; 

YAGER et 

al., 2012) 

 

19% 

(GOLDSTEI

N et al., 

1995) 

 

Transtorno 

obsessivo 

compulsivo 

Primeira 

escolha 

8-12 semanas 

(PITTENGER; 

BLOCH, 2014) 

40-70% de 

pacientes 

responsivos  

(JANARDH

AN REDDY 

et al., 2017) 

10-40% 

(JANARDHAN 

REDDY et al., 

2017)  

9-42% 

(FINEBERG 

et al., 2007) 

Citalopram 

normalment

e não é 

indicado 

em razão 

das altas 

doses 

requeridas 

(KORAN; 

SIMPSON, 

2013) 

Transtorno de 

pânico e 

agorafobia 

Primeira 

escolha 

4-6 semanas 

(MARCHESI, 

2008) 

43-86% 

(PULL; 

DAMSA, 

2008) 

18-80% 

(DAVIDSON, 

1998) 

14-78% 

(BIONDI; 

PICARDI, 

2003; PULL; 

DAMSA, 

2008) 

 

Transtorno de 

ansiedade 

social 

Primeira 

escolha 

4-12 semanas 

(SCHNEIER, 

2011) 

43-70% 

(BLANCO; 

ANTIA; 

LIEBOWITZ

, 2002) 

50%  

(PELISSOLO; 

MOUKHEIBE

R, 2013) 

25-50% 

(BLANCO; 

ANTIA; 

LIEBOWITZ, 

2002; 

SCHNEIER, 

2011) 

 

 

Baseado nas características descritas na tabela 1, pode-se notar que, apesar 

de amplamente prescritos, antidepressivos apresentam algumas limitações na prática 

clínica. Entre 40 a 50% dos pacientes diagnosticados com depressão maior ou 

transtorno de ansiedade generalizada não respondem ao tratamento. Além disso, as 

taxas de remissão dos sintomas raramente ultrapassam os 50% para quase todos os 

transtornos supracitados. Adicionalmente, a ocorrência frequente de efeitos colaterais 

como os listados na Tabela 2 pode prejudicar a aderência dos pacientes ao 

tratamento. 
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Tabela 2. Efeitos colaterais de ISRS 

TIPO EFEITO COLATERAL 

Gastrointestinal 

Náusea 

Vômito 

Diarreia 

Sangramento gastrointestinal 

Neurológico 

Dores de cabeça 

Ativação 

Ansiedade 

Insônia 

Sonolência 

Sedação 

Efeitos extrapiramidais 

Tontura 

Disfunção sexual 

Disfunção erétil 

Disfunção na ejaculação 

Perda da libido 

Anorgasmia 

Outros 

Acatisia 

Bruxismo 

Diaforese 

Risco de quedas 

Fadiga 

Osteopenia 

Ganho de peso 

Síndrome serotonérgica 

Interações medicamentosas 

Síndrome de retirada 

Dados baseados em: Gelenberg AJ et al. Practice Guideline for the treatment of patients with 

major depressive disorder. 3ª edição. American Psychiatric Association, 2010. 

 

Entretanto, uma das limitações mais marcantes do tratamento com os 

antidepressivos é a latência para indução de uma melhora clínica. Para todos os 

transtornos para os quais os ISRS são indicados como abordagem farmacológica de 

primeira escolha, o tratamento deve ser realizado por mais de 2 semanas até que seja 

observado um efeito significativo do tratamento. Essa latência pode chegar a 12 

semanas, dependendo do transtorno. 

As limitações dessa classe de fármacos tão amplamente utilizada no contexto 

de psicofarmacologia evidencia a necessidade de se buscar alternativas que permitam 

uma otimização da ação de ISRS, principalmente no que diz respeito ao tempo de 

latência para remissão dos sintomas. Isso passa pelo melhor entendimento dos 
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mecanismos aos quais pode ser atribuída essa efetividade tardia de antidepressivos. 

Nesse sentido, estudos pré-clínicos são essenciais para a melhor caracterização das 

consequências comportamentais e moleculares do tratamento com fármacos dessa 

classe. 

Conforme abordado no tópico 1.1, a exposição ao estresse aliada a testes 

comportamentais adequados é uma forma de modelar respostas que podem, ainda 

que muitas vezes de maneira correlata, ser associadas a determinados sintomas na 

prática clínica. Como descrito na tabela 3, diversos estudos indicam que o tratamento 

com antidepressivos é capaz de reverter ou prevenir as consequências 

comportamentais do estresse em modelos animais. Os efeitos, entretanto, 

comumente só são observados após um tratamento continuado, por 2 semanas ou 

mais. Ou seja, o efeito de antidepressivos em modelos animais baseados na 

exposição ao estresse crônico mimetiza o padrão de resposta observado na prática 

clínica, com uma latência considerável até que a efetividade do tratamento seja 

observada. 

Tabela 3. Efeitos comportamentais de ISRS em modelos animais de estresse 

FÁRMACO MODELO TESTE TEMPO DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

Escitalopram 

Ratos 

submetidos a 8 

semanas de 

CMS. 

Preferência por 

sacarose. 

4 e 8 

semanas. 

O tratamento com 

escitalopram (5 

mg/kg) reduziu a 

resposta do tipo-

anedônica de 

aproximadamente 

50% dos animais 

estressados. 

(NIETO-

GONZALEZ et 

al., 2015) 

Fluoxetina 

Ratos 

submetidos a 6 

semanas de 

CMS. 

Preferência por 

sacarose, nado 

forçado e novelty 

suppressed 

feeding. 

2 semanas. 

O tratamento com 

fluoxetina (10 

mg/kg) reduziu as 

consequências 

comportamentais 

da exposição ao 

estresse crônico 

em todos os testes 

comportamentais 

empregados. 

(BESSA et al., 

2008) 
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Fluoxetina 

Ratos 

submetidos a 4 

meses de 

CMS. 

Preferência por 

sacarose e nado 

forçado. 

4 meses. 

O tratamento com 

fluoxetina 

aumentou a 

preferência por 

sacarose e reduziu 

o tempo de 

imobilidade no 

teste do nado 

forçado em ratos 

estressados. 

(LU et al., 2017) 

Escitalopram 

Camundongos 

expostos a 4 

semanas de 

CUS. 

Preferência por 

etanol e por 

sacarose. 

4 semanas. 

Escitalopram 

(30mg/kg) 

aumentou tanto a 

preferência por 

etanol quanto por 

sacarose em 

animais 

estressados. 

(BURSTEIN et 

al., 2017) 

Fluvoxamina 

Camundongos 

expostos ao 

modelo de 

desespero 

comportament

al crônico por 5 

dias. 

Nado forçado e 

teste de 

suspensão pela 

cauda. 

25 dias. 

Fluvoxamina 

(30mg/kg) reduziu 

a resposta passiva 

de enfrentamento 

de animais 

estressados 

quando expostos 

tanto ao nado 

forçado quanto ao 

teste de suspensão 

pela cauda. 

(NORMANN et 

al., 2017) 

Fluoxetina 

Ratos expostos 

a um protocolo 

de SDS. 

Reconhecimento 

de objetos e 

medo 

condicionado. 

30 dias 

Fluoxetina 

(10mg/kg) 

aumentou o índice 

de discriminação 

no teste de 

reconhecimento de 

objetos e reduziu o 

tempo de freezing 

na sessão de medo 

condicionado ao 

contexto de 

animais expostos 

ao SDS. 

(GOTTSCHALK 

et al., 2018) 

Citalopram 

Ratos expostos 

a 14 dias de 

nado forçado. 

Preferência por 

sacarose. 
14 dias. 

Citalopram 

(15mg/kg) reduziu 

o comportamento 

do tipo-anedônico 

de animais 

estressados. 

(LIU et al., 

2012) 

Paroxetina 

Camundongos 

expostos a 3 

semanas de 

SDS. 

Labirinto em cruz 

elevado, campo 

aberto, teste de  

nado forçado, 

3 semanas. 

Paroxetina 

(20mg/kg) não 

alterou 

significativamente a 

(WAGNER et 

al., 2012) 
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interação social e 

female urine 

sniffing test. 

resposta de 

animais 

estressados nos 

testes de campo 

aberto, labirinto em 

cruz elevado e no 

female urine 

sniffing test. No 

nado forçado, 

paroxetina reduziu 

o comportamento 

passivo de 

enfrentamento em 

camundongos 

estressados. 

Escitalopram 

Ratos expostos 

a separação 

materna. 

Nado forçado e 

labirinto aquático 

de Morris. 

1 mês. 

Escitalopram 

(25mg/kg) 

aumentou a 

latência para o 

primeiro episódio 

de imobilidade e 

reverteu o déficit de 

memória de ratos 

expostos a 

separação 

materna. 

(COUTO et al., 

2012) 

Fluoxetina 

Camundongos 

expostos a 7 

semanas de 

CUS. 

Splash test, teste 

de suspensão 

pela cauda e 

novelty 

suppressed 

feeding test. 

5 semanas. 

Fluoxetina 

(15mg/kg) reduziu 

a resposta do tipo-

anedônica dos 

animais 

estressados no 

splash test, reduziu 

a imobilidade do 

teste de suspensão 

pela cauda e 

reduziu a resposta 

de hipofagia 

induzida por 

neofobia no novelty 

suppressed 

feeding. 

(MUTLU et al., 

2012) 

Citalopram 

Ratos expostos 

ao estresse 

pré-natal 

(estresse de 

restrição). 

Labirinto em cruz 

elevado e nado 

forçado. 

38 dias. 

Citalopram 

aumentou a 

porcentagem de 

tempo despendido 

nos braços abertos 

do labirinto em cruz 

elevado e reduziu o 

tempo de 

imobilidade no 

teste do nado 

(ZOHAR et al., 

2015) 
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forçado de ratos 

expostos ao 

estresse pré-natal. 

Siglas: CMS: Chronic Mild Stress; CUS: Chronic unpredictable stress; SDS: Social Defeat Stress. 

 

1.4. Mecanismos de ação de antidepressivos: Além da hipótese 

monoaminérgica 

As observações clínicas e pré-clínicas caracterizando as limitações de 

fármacos antidepressivos, especialmente com relação a sua efetividade tardia, 

colocam em cheque a atribuição de seus efeitos ao simples aumento da 

disponibilidade de monoaminas, como proposto pela teoria monoaminérgica. Nesse 

contexto, estudos buscam a melhor caracterização dos mecanismos que poderiam 

contribuir para a ação de antidepressivos. 

Blier e de Montigny (1994) propuseram que a efetividade tardia de 

antidepressivos estaria relacionada a complexa dinâmica da neurotransmissão 

serotonérgica. Neurônios serotonérgicos apresentam autorreceptores 

somatodendríticos e pré-sinapticos que regulam negativamente a liberação de 5-HT. 

Agudamente, o bloqueio da recaptação de 5-HT por antidepressivos levaria a um 

aumento discreto e transitório da disponibilidade de neurotransmissor em razão da 

ativação de receptores serotonérgicos, especialmente os autorreceptores 5-HT1A 

somatodendríticos, que inibiriam a liberação de 5-HT por neurônios serotonérgicos. 

Por outro lado, cronicamente, haveria uma dessensibilização desses autorreceptores 

e, dessa forma, o aumento da disponibilidade de 5-HT seria muito mais marcante. 

Segundo a hipótese proposta nesse estudo, essas adaptações tardias da 

neurotransmissão serotonérgica frente a administração crônica de antidepressivos 

contribuiriam para a efetividade do tratamento.  
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Duman e colaboradores (1997) propuseram que a inibição da recaptação de 5-

HT, a longo prazo, levaria a um aumento do segundo mensageiro adenosina 3’,5’-

monofosfato cíclico (AMPc), culminando com a ação do fator de transcrição cAMP 

response elements binding protein (CREB), o qual induz a produção de neurotrofinas, 

especialmente do fator de transcrição derivado do cérebro (BDNF). A ação 

neurotrófica do BDNF favorecendo a sobrevivência celular e formação de novas 

sinapses contribuiria, em última instância, para a efetividade de antidepressivos 

(DUMAN, 2004; DUMAN et al., 2016; DUMAN; LI, 2012; DUMAN; MALBERG; 

THOME, 1999). 

Existe, ainda, a hipótese de que a efetividade de antidepressivos pode estar 

relacionada a normalização da função do eixo HPA. Evidências indicam que o 

tratamento crônico com antidepressivos restaura os níveis de cortisol e normaliza a 

ação do feedback negativo exercido por estruturas límbicas, especialmente o 

hipocampo, sobre a função do eixo HPA (BARDEN, 2004). Outros processos e 

sistemas também ganham crescente interesse com relação a seu possível 

envolvimento na ação de antidepressivos. Esses processos incluem mediadores 

neuroimunes e respostas neuroinflamatórias (GAŁECKI; MOSSAKOWSKA-WÓJCIK; 

TALAROWSKA, 2018; HODES et al., 2015; KOHLER et al., 2016), modificações na 

expressão gênica mediadas por mecanismos epigenéticos (MASSART; MONGEAU; 

LANFUMEY, 2012; MENKE; BINDER, 2014; VIALOU et al., 2013) e alterações na 

dinâmica da neurotransmissão glutamatérgica (MUSAZZI et al., 2013; SANACORA; 

TRECCANI; POPOLI, 2012; THOMPSON et al., 2015). 

A complexidade clínica de transtornos psiquiátricos provavelmente se reflete 

em suas bases neurobiológicas e, consequentemente, na farmacologia dos 

antidepressivos. A maioria dos mecanismos supracitados podem ser complementares 
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e não necessariamente exclusivos. Basicamente todos esses mecanismos envolvem 

processos, sistemas de neurotransmissão, fatores e vias moleculares que fazem parte 

ou que afetam um conjunto de fenômenos que constituem o que se entende por 

neuroplasticidade. 

 

1.5. Neuroplasticidade e ação de antidepressivos 

Neuroplasticidade é a capacidade do tecido nervoso de alterar sua estrutura e 

função frente a demandas comportamentais e fisiológicas. Esse conceito do cérebro 

como uma estrutura maleável surgiu a partir de estudos do neurocientista espanhol 

Santiago Ramon y Cajal. Em seu ensaio The Croonian Lecture – La fine Structure des 

Centres Nerveux, defendendo a teoria neuronal em contraponto da teoria reticular (de 

rede contínua) da estrutura do sistema nervoso, Ramon y Cajal afirmou: 

 

Uma rede contínua pré-estabelecida (...) é algo rígido, imutável, 

imodificável, o que vai contra o sentimento que temos de que o órgão do 

pensamento é, dentro de certos limites, maleável e susceptível a 

aperfeiçoamento. (CAJAL, 1894, p. 6). 

 

A plasticidade do cérebro fornece a esse tecido o dinamismo requerido para 

que ele desempenhe suas tão complexas funções (SCHAEFER et al., 2017). Os 

processos que são enquadrados como manifestações de fenômenos neuroplásticos 

incluem respostas neuroquímicas que alteram a função sináptica (aumento ou 

redução do número de receptores, alterações na maquinaria de liberação de 

neurotransmissores, alterações de estabilidade sináptica, entre outros), 

sinaptogênese (formação de novos contatos sinápticos), modificações na morfologia 

dendrítica (tanto de arborização dendrítica quanto variações no número e morfologia 
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de espinhos dendríticos), gliogênese e neurogênese (geração de novos neurônios em 

nichos neurogênicos do cérebro adulto) (BRUEL-JUNGERMAN; DAVIS; LAROCHE, 

2007). Esse conjunto de respostas neuroplásticas são finamente reguladas por uma 

série de vias intracelulares, processos metabólicos, mecanismos epigenéticos, 

moduladores endócrinos, mediadores neuroimunes, fatores neurotróficos e sistemas 

de neurotransmissão e neuromodulação, dentre outros (CHENG; HOU; MATTSON, 

2010; FASS et al., 2014; MATTSON et al., 2018; TARDITO et al., 2006). 

A propriedade de neuroplasticidade é essencial para a alostase do tecido 

nervoso. Entretanto, respostas neuroplásticas maladaptativas podem ocorrer frente a 

uma situação de carga alostática (MCEWEN, 2000a, 2000b, 2017; MCEWEN; 

GIANAROS, 2011; MCEWEN; MORRISON, 2013). Isso é evidenciado em modelos 

animais baseados na exposição ao estresse crônico, nos quais alterações 

maladataptativas são observadas em diferentes regiões cerebrais, principalmente em 

estruturas particularmente relevantes para o controle de respostas afetivas e de 

comportamento defensivo, como hipocampo, núcleo accumbens, córtex pré-frontal e 

amígdala (MCEWEN; GIANAROS, 2011).  

As manifestações neuroplásticas maladaptativas descritas em condições de 

estresse crônico em modelos animais incluem atrofia da arborização dendrítica e 

redução do número de espinhos dendríticos de neurônios piramidais da região CA3 e 

de neurônios piramidais das camadas II e III do córtex pré-frontal medial (CHEN et al., 

2008; COOK; WELLMAN, 2004; HAINS et al., 2009; MAGARIÑOS et al., 1996; 

MAGARIÑOS; MCEWEN, 1995; RADLEY et al., 2006; WATANABE; GOULD; 

MCEWEN, 1992), prejuízo na indução de potenciação de longo prazo (long-term 

potentiation, LTP) na via perforante, nos colaterais de Schaffer e na via hipocampo-

córtex pré-frontal (CERQUEIRA et al., 2007; FOY et al., 1987; KIM; FOY; 
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THOMPSON, 1996; MCEWEN, 1999; SHORS; DRYVER, 1994; SHORS; 

SERVATIUS, 1995), facilitação do fenômeno de depressão de longo prazo (long-term 

depression, LTD) nos colaterais de Schaffer (KIM; FOY; THOMPSON, 1996), redução 

nos níveis de fatores neurotróficos como BDNF (HASHIKAWA et al., 2015; THAKARE 

et al., 2017; VAN BOXELAERE et al., 2017; ZU et al., 2017), diminuição na expressão 

de proteínas de estabilidade sináptica, como PSD95 (ZHAO et al., 2017), alterações 

na maquinaria de liberação de neurotransmissores (MÜLLER et al., 2011; THOME et 

al., 2001; ZHAO et al., 2017), alteração na expressão e função de receptores, incluindo 

receptores glutamatérgicos AMPA e NMDA (WEI et al., 2016; YUEN; WEI; YAN, 2017) 

e déficit de proliferação, diferenciação e sobrevivência celular no processo de 

neurogênese hipocampal adulta (CZÉH et al., 2002; GOULD et al., 1997; HEINE et 

al., 2004; PHAM et al., 2003). A Figura 1 resume alguns dos efeitos neuroplásticos do 

estresse. 
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Figura 1. Alterações neuroplásticas geradas por exposição ao estresse. Estresse altera a 

morfologia (número de espinhos dendríticos, arborização dendrítica), altera sinapses e fatores que 

regulam a plasticidade sináptica e outras respostas neuroplásticas (como brain-derived neurotrophic 

factor, BDNF), gera modificações na função e eficiência sinápticas (como evidenciado pela mensuração 

de fenômenos como long-term potentiation – LTP – e long-term depression – LTD) e causa prejuízo na 

neurogênese hipocampal adulta (processo complexo que envolve diferentes etapas – proliferação, fate 

specification, diferenciação, migração e integração sináptica – e diferentes tipos celulares – células do 

tipo-glia radiais, células progenitoras neurais, neurônios imaturos e neurônios granulares maduros. 

(Imagens da plataforma Mind the graph foram utilizadas para o design dessa figura). 

 

 Em humanos, transtornos mentais também são caracterizados por respostas 

neuroplásticas maladaptativas. Isso é particularmente evidenciado em estudos que 

avaliaram o volume de diferentes regiões cerebrais em pacientes diagnosticados com 

transtornos psiquiátricos em comparação a indivíduos saudáveis. Sheline e 

colaboradores (2003) observaram através de imagens obtidas por ressonância 

magnética que o volume hipocampal em pacientes diagnosticados com Depressão 

Maior foi inversamente proporcional ao tempo que o paciente permaneceu sem 

tratamento. Uma redução do volume hipocampal também foi encontrada em pacientes 

com transtorno de estresse pós-traumático (BONNE et al., 2008), assim como 

evidências de que um menor volume do hipocampo poderia contribuir para a 

susceptibilidade ao desenvolvimento ou a persistência do transtorno (GILBERTSON 

et al., 2002; VAN ROOIJ et al., 2015). Além disso, estudos de neuroimagem funcional 

indicam que os padrões de conectividade são distintos em transtornos como 

Depressão Maior, transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade 

generalizada, entre outros (ETKIN et al., 2009; HAHN et al., 2011; KIM et al., 2011; 

PRATER et al., 2013; VEER, 2010; ZENG et al., 2012; ZHANG et al., 2011). 

Os efeitos neuroplásticos de antidepressivos são, em geral, opostos aos 

observados frente a exposição ao estresse. Estudos sugerem que o tratamento com 

antidepressivos induz um aumento da neurogênese hipocampal (MALBERG et al., 

2000), favorecimento da resposta de LTP na via hipocampo-cortex pré-frontal 
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(OHASHI et al., 2002), aumento de espinhos dendríticos em neurônios piramidais 

hipocampais (HAJSZAN; MACLUSKY; LERANTH, 2005) e estímulo de vias 

neurotróficas (D’SA; DUMAN, 2002; TARDITO et al., 2006). Além disso, Normann e 

colaboradores (2017) mostraram que o tratamento com fluvoxamina por 25 dias 

preveniu a facilitação do fenômeno de LTD na região CA1 gerado por exposição a 5 

dias de nado forçado. Li e colaboradores (2015), por sua vez, encontraram que ratos 

submetidos ao estresse crônico moderado por 8 semanas apresentaram alterações 

na morfologia dos terminais sinápticos e na expressão de proteínas associadas a 

funções sinápticas e o tratamento com escitalopram por 28 dias contrapôs a maior 

parte desses efeitos do estresse sobre a plasticidade sináptica. Outras respostas 

neuroplásticas geradas por estresse e revertidas ou prevenidas pelo tratamento 

crônico com antidepressivos incluem déficit no processo de neurogênese hipocampal 

(JAYATISSA et al., 2006, 2008; SANTARELLI et al., 2003), alterações em 

mecanismos neurotróficos (LAIFENFELD et al., 2005; SCHULTE-HERBRÜGGEN et 

al., 2009) e em vias associadas ao controle de respostas neuroplásticas (SEO et al., 

2017). Ou seja, antidepressivos contrapõem os efeitos neuroplásticos gerados por 

estresse em um intervalo de tempo condizente com o necessário para observação de 

efeitos comportamentais. 

 Portanto, estresse e antidepressivos afetam de forma oposta fenômenos 

neuroplásticos em diferentes regiões cerebrais. Esses fenômenos neuroplásticos 

interferem com diferentes sistemas de neurotransmissão (incluindo monoaminérgico 

ou glutamatérgico), atuam em vários processos em distintas populações celulares e 

envolvem diferentes mecanismos de controle (incluindo modulação epigenética, 

mediadores neuroimunes e vias neurotróficas). Dessa forma, a hipótese neuroplástica 

da ação de antidepressivos, que propõe que a efetividade dessa classe de fármacos 
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estaria diretamente relacionada a seus efeitos sobre os diversos fenômenos que 

compõem o processo de neuroplasticidade, é capaz de incorporar conceitos e 

pressupostos de outras hipóteses sobre os mecanismos dessa classe de fármacos. 

 Partindo dos pressupostos estabelecidos pela hipótese neuroplástica, a busca 

pela otimização da ação de antidepressivos pode ser baseada em abordagens que 

permitam a facilitação de seus efeitos neuroplásticos. Uma das possibilidades é a 

combinação de antidepressivos com outros agentes que também apresentem 

potencial para gerar ou facilitar essas respostas de neuroplasticidade. Dentre os 

possíveis alvos moleculares para interferir com propriedades plásticas do tecido 

cerebral, sistemas de neuromodulação são particularmente interessantes por 

interferirem com o equilíbrio e função de várias vias de neurotransmissão em distintas 

populações celulares. O sistema endocanabinóide consiste em um dos principais 

sistemas de neuromodulação e o tópico a seguir trata das ações neuroplásticas de 

canabinóides derivados da planta Cannabis sativa ou de drogas sintéticas que atuam 

preferencialmente em um alvo específico do sistema. 

 

1.6. Sistema endocanabinóide e canabinóides: Efeitos comportamentais e 

neuroplásticos 

O estudo da farmacologia de canabinóides ganhou grande impulso a partir da 

década de 1930, quando compostos derivados da planta Cannabis sativa começaram 

a ser isolados e a ter suas estruturas químicas evidenciadas. Um desses compostos, 

o canabidiol (CBD), foi isolado por Adams e colaboradores em 1940 e teve sua 

estrutura descrita por Mechoulam e Shvo, em 1963. Ao contrário do Δ9-

tetrahidrocanabinol (Δ9-THC), CBD foi descrito como desprovido de propriedades 

psicotomiméticas (MECHOULAM et al., 1970). A partir da década de 70, CBD foi 



39 
 

caracterizado como um composto com potencial efeito antiepiléptico (CARLINI et al., 

1973), capaz de reduzir efeitos ansiogênicos de altas doses de Δ9-THC em humanos 

(KARNIOL et al., 1974; ZUARDI et al., 1982) e de gerar efeitos do tipo-ansiolítico, 

antidepressivo e antipsicótico em estudos pré-clínicos (GUIMARÃES et al., 1990; 

ZANELATI et al., 2010; ZUARDI; RODRIGUES; CUNHA, 1991). 

Ainda que tenham sido descritos e isolados entre as décadas de 1930 e 1960, 

não foi até o final da década de 1980 que os mecanismos associados a ação de 

canabinóides começaram a ser revelados. Em 1988, Devane e colaboradores, em um 

estudo avaliando a inibição competitiva do binding de [3H]CP55,940 por diferentes 

fitocanabinóides, forneceu uma das primeiras evidências da existência de um receptor 

canabinóide no cérebro de ratos (DEVANE et al., 1988). Em 1990, Matsuda e 

colaboradores clonaram o receptor canabinóide do tipo 1 (CB1) e, 3 anos depois, foi 

clonado o receptor canabinóide do tipo 2 (CB2) (MUNRO; THOMAS; ABU-SHAAR, 

1993). O primeiro ligante endógeno descrito para esses receptores foi a anandamida, 

em 1992 (DEVANE et al., 1992) e, pouco tempo depois, o 2-araquidonoil glicerol (2-

AG) também foi descrito como um endocanabinóide (MECHOULAM et al., 1995). 

Posteriormente, foram caracterizadas as enzimas de síntese (N-acil-

fosfatidiletanolamina fosfolipase D – NAPE-PLD – para anandamida, diacilglicerol 

lipase – DAGL – para 2-AG) (BISOGNO et al., 2003) e de degradação dos 

endocanabinóides (fatty acid amide hydrohilase – FAAH – para anandamida, 

monoacilglicerol lipase – MAGL – para 2-AG) (CRAVATT et al., 1996). Além de AEA 

e 2-AG, recentemente outros ligantes endógenos de receptores canabinóides foram 

descritos, incluindo outros derivados lipídicos, como N-araquidonoil-dopamina 

(GRABIEC; DEHGHANI, 2017) e também derivados não lipídicos, como a 



40 
 

hemopressina, a qual atua como um agonista inverso de receptores CB1 (HEIMANN 

et al., 2007). 

Os endocanabinóides são classicamente descritos como sinalizadores 

retrógrados liberados sob demanda (Figura 2). Frente a um estímulo que levem ao 

aumento da concentração intracelular de cálcio, as enzimas de síntese são ativadas 

e os endocanabinóides são produzidos no terminal pós-sináptico. Uma vez liberados 

na fenda sináptica, tais moduladores podem atuar em receptores canabinóides CB1 

no terminal pré-sináptico. A resultante ativação da sinalização mediada por proteína 

Gi/0 leva a uma inibição da liberação de neurotransmissores. O término da sinalização 

se dá pela degradação dos endocanabinóides. Embora essa seja a descrição clássica 

desse sistema, evidências recentes adicionam complexidade ao modelo de 

sinalização mediada por endocanabinóides. O receptor CB2, o qual era inicialmente 

considerado um receptor estritamente de células periféricas, foi encontrado no tecido 

nervoso e é possível que seja expresso em terminais pós-sinápticos (BRUSCO et al., 

2008). Ademais, o receptor de potencial transitório vanilóide 1 (TRPV1) foi incorporado 

a esse sistema como um alvo de atuação de endocanabinóides (VAN DER STELT et 

al., 2005). Existe, ainda, a proposição de um possível transportador de membrana de 

endocanabinóides (EMT) (CHICCA et al., 2012). Além de neurônios, outras células 

nervosas podem expressar receptores canabinóides. Na micróglia, a sinalização 

endocanabinóide parece ser essencial para definir o fenótipo microglial (STELLA, 

2010). Ademais, Navarrete e Araque (2008) mostraram que, em células hipocampais, 

a liberação de endocanabinóides por neurônios piramidais pode ativar receptores CB1 

em astrócitos, levando a uma via de sinalização mediada por fosfolipase C que 

culmina com o recrutamento de Ca2+ de reservas intracelulares. A elevação de Ca2+ 

evoca a liberação de glutamato pelos astrócitos. Esse glutamato pode atuar em 
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receptores NMDA presentes em neurônios piramidais. Dessa forma, a sinalização 

endocanabinóide parece ser essencial para a comunicação entre astrócitos e 

neurônios. 

 

Figura 2. Sinalização do sistema endocanabinóide. Representação esquemática simplificada do 

sistema endocanabinóide, com receptores CB1 expressos em astrócito (onde pode se acoplar a Gq), 

micróglia e em terminais pré-sinápticos, onde a ativação desses receptores leva a uma redução da 

liberação de neurotransmissores. Receptores CB2 estão representados como expressos na micróglia 

e propõe-se a expressão no terminal pós-sináptico. Propõem-se, ainda, a existência de um 

transportador membranar de endocanabinóides (EMT) Siglas: AEA: anandamida; AA: ácido 

aracdônico; DAG: diacilglicerol; DAGL: diacilglicerol lipase; EMT: endocannabinoid membrane 

trasporter; FAAH: fatty acid amide hydrolase); NAPE: N-acylphosphatidylethanolamine; NAPE-PLD: N-

acylphosphatidylethanolamine phosfolipase D; MAGL: monoacilglicerol lipase. Adaptado de: Campos 

AC et al. In: Pébay A & Wong RCB; Springer International Publishing, pp. 119, 2017 

. 

 

Hill e colaboradores (2009) encontraram que os níveis séricos basais de AEA 

e 2-AG foram significativamente menore s em mulheres com depressão maior em 

comparação a indivíduos controle. Polimorfismos do gene CNR1 que codifica o 

receptor CB1 em humanos parecem influenciar a vulnerabilidade ao desenvolvimento 

de sintomas de depressão após um evento estressor recente (JUHASZ et al., 2009). 

Em modelos animais, o knockout de receptores CB1 aumenta a sensibilidade ao 

estresse (ASO et al., 2008; FRIDE et al., 2005; STEINER et al., 2007) e, em contraste, 
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a superexpressão de CB2 parece proteger das consequências comportamentais da 

exposição ao estresse (GARCÍA-GUTIÉRREZ et al., 2010). 

CBD e drogas que facilitam a transmissão endocanabinóide apresentam efeitos 

comportamentais semelhantes a antidepressivos em modelos animais. Campos e 

colaboradores (2013b) mostraram que em camundongos submetidos a 14 dias de 

estresse crônico imprevisível o tratamento concomitante com CBD na dose de 

30mg/kg preveniu a exacerbação do tempo de latência para consumo de alimento em 

um contexto de neofobia no teste de novelty suppressed feeding e esse efeito foi 

dependente da indução de neurogênese hipocampal. De modo semelhante, URB597, 

um inibidor da degradação de anandamida, reduziu a resposta do tipo-anedônica de 

ratos cronicamente estressados após 5 semanas de tratamento (BORTOLATO et al., 

2007). 

A ação modulatória do sistema endocanabinóide sobre os diferentes sistemas 

de neurotransmissão destaca o relevante papel desse sistema em mecanismos 

neuroplásticos, especialmente em resposta ao estresse (SONG; ZHANG; CHEN, 

2015). Shoshan e colaboradores (2017) demonstraram que a exposição a um 

protocolo estressor severo gerou um déficit da indução de LTP na região CA1 do 

hipocampo de ratos e o tratamento com URB597 foi capaz de reduzir esse efeito 

deletério do estresse. Em um modelo de hipoperfusão cerebral, URB597 aumentou a 

expressão da proteína de vesícula sináptica sinaptofisina no hipocampo e córtex 

frontal (SU et al., 2016). CBD, por sua vez, é capaz de exacerbar a neurogênese 

hipocampal em modelos animais (CAMPOS et al., 2013b; ESPOSITO et al., 2011; 

FOGAÇA et al., 2018; MORI et al., 2017; SCHIAVON et al., 2016; WOLF et al., 2010). 

Ademais, CBD também foi capaz de prevenir o efeito de estresse crônico sobre o 

número de espinhos dendríticos de neurônios granulares do giro denteado do 
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hipocampo, além de prevenir a redução da expressão de sinapsina 1a/b e de 

aumentar a expressão de PSD95 nos sinaptosomas obtidos do hipocampo de animais 

submetidos ao estresse (FOGAÇA et al., 2018). Além disso, em cultura de células 

PC12, Santos e colaboradores (2015) demonstraram que CBD promoveu 

neuritogênese, diferenciação celular e aumentou o nível de proteínas associadas a 

vesículas sinápticas. 

 

1.7. Antidepressivos, sistema endocanabinóide e canabinóides 

Antidepressivos são capazes de afetar a função do sistema endocanabinóide. 

Smaga e colaboradores (2017) reportaram que o tratamento crônico com escitalopram 

aumentou o binding do agonista tritiado [3H]CP55940 a receptores CB1 no córtex pré-

limbico, córtex infralímbico, córtex cingulado, amígdala, região CA1 do hipocampo e 

em algumas porções do estriado.  O tratamento crônico com escitalopram também foi 

capaz de aumentar os níveis hipocampais de AEA (SMAGA et al., 2014). 

Adicionalmente, fluoxetina, após 14 dias de tratamento, aumentou a ação do agonista 

CB1 WIN55,212-2 em inibir a enzima adenilato-ciclase (MATO et al., 2010). 

Um polimorfismo do gene CNR1 está associado com um maior risco de 

resistência ao tratamento antidepressivo (DOMSCHKE et al., 2008) e, em 

camundongos, o knockout de receptores CB1 altera a responsividade a ISRS 

(STEINER et al., 2007). Além disso, a combinação aguda de uma dose sub-efetiva de 

fluoxetina administrada sistemicamente com concentrações sub-efetivas de AEA ou 

URB597 administradas via intra-cerebroventricular reduziu o tempo de imobilidade de 

camundongos no teste do nado forçado (UMATHE; MANNA; JAIN, 2011). Esses 

achados evidenciam que o sistema endocanabinóide pode participar diretamente da 

efetividade de antidepressivos. Fortalecendo ainda mais esses indícios, a ação do 
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antidepressivo imipramina em inibir a ativação das células da região parvocelular 

medial dorsal do núcleo paraventricular do hipotálamo de ratos  estressados foi 

bloqueada pelo agonista inverno CB1 AM251, indicando que a supressão da ativação 

do eixo-HPA pela imipramina em ratos estressados é dependente de receptores 

canabinóides CB1 (HILL et al., 2006). 

Além da ação de antidepressivos sobre o sistema endocanabinóide, vias e 

receptores monoaminérgicos (sistema primariamente alvo da ação de ISRS) são 

afetados por canabinóides e podem contribuir para seus efeitos comportamentais. 

Bambico e colaboradores (2016) mostraram que os efeitos comportamentais de 

URB597 em ratos após uma administração aguda foram prevenidos por para-

clorofenilalanina, um inibidor da síntese de 5-HT. Esse mesmo estudo indicou que, no 

hipocampo de animais que receberam URB597, houve uma redução da inibição de 

neurônios piramidais frente a aplicação de agonistas 5-HT2A/C ou 5-HT1A, um efeito 

que também foi observado nos animais que receberam tratamento com o ISRS 

citalopram. Esses achados indicam que, semelhante a antidepressivos, o tratamento 

com URB597 gera uma dessensibilização de receptores serotonérgicos no 

hipocampo. O tratamento com URB597 também é capaz de aumentar o disparo de 

neurônios serotonérgicos do núcleo da rafe (BAMBICO et al., 2016; GOBBI et al., 

2005; MCLAUGHLIN et al., 2012). 

CBD é descrito como um possível agonista do receptor 5-HT1A (RUSSO et al., 

2005), o qual pode participar de forma relevante nos efeitos gerados pelo 

fitocanabinóide em modelos animais. Resstel e colaboradores (2009) mostraram que 

a capacidade do CBD de reduzir as consequências cardiovasculares e 

comportamentais da exposição ao estresse de restrição em ratos foi prevenida pela 

administração do antagonista 5-HT1A WAY100635. No modelo de bulbectomia 
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olfatória, o qual induz respostas comportamentais relacionadas a um estado do tipo-

depressivo, CBD reverteu o estado do tipo-anedônico dos animais e, paralelamente, 

impediu o prejuízo na função de receptores 5HT1A no núcleo dorsal da rafe, no 

hipocampo e na amígdala de animais bulbectomizados (LINGE et al., 2016).  

Canabinóides e antidepressivos também demonstram mecanismos em comum 

envolvendo outros sistemas e processos. Existem evidências de que o fator 

neurotrófico BDNF e o fator de transcrição CREB, os quais são frequentemente 

associados aos efeitos do tratamento crônico com antidepressivos (BJÖRKHOLM; 

MONTEGGIA, 2016; CASTRÉN; KOJIMA, 2017), também podem ser alterados frente 

ao tratamento com URB597 ou CBD (BAMBICO et al., 2016; CAMPOS et al., 2015; 

MORI et al., 2017; SU et al., 2016; VINOD et al., 2012).  

Alvos comuns entre antidepressivos e canabinóides também compreendem 

vias de sinalização que regulam processos metabólicos, de síntese proteica e de 

proliferação celular. Algumas dessas vias convergem para a sinalização mediada por 

mammalian/mechanistic target of rapamycin (mTOR), uma proteína quinase que 

desempenha um papel crítico no controle de respostas neuroplásticas (SWITON et 

al., 2017). Park e colaboradores (2014) mostraram que rapamicina, um inibidor de 

mTOR, impediu os efeitos do ISRS escitalopram no que se refere a indução de 

crescimento neurítico e ao aumento das proteínas sinápticas PSD95 e sinaptofisina. 

De modo semelhante, existem evidências de que alguns efeitos do CBD são 

dependentes de mTOR (GOBIRA et al., 2015). Wang e colaboradores (2017), por sua 

vez, mostraram que URB597 em ratos submetidos a hipoperfusão cerebral aumentou 

a ativação da via Akt/mTOR, indicando que essa via de sinalização também pode 

estar associada com a ação do URB597. 
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Tanto BDNF e CREB quanto a via de sinalização mediada por mTOR 

participam no controle de respostas neuroplásticas, indicando que tais vias 

potencialmente participam tanto nos efeitos comportamentais quanto nos efeitos 

neuroplásticos de antidepressivos e de canabinóides. Outros mecanismos 

compartilhados por ISRS e CBD ou URB597 incluem modulação de respostas 

neuroimunes (CAMPOS et al., 2015; MAGEN et al., 2010; MORI et al., 2017; MURPHY 

et al., 2012), alterações epigenéticas (LOMAZZO et al., 2017; TODD et al., 2017), 

regulação de autofagia e outros processos metabólicos (GASSEN et al., 2014; 

HOSSEINZADEH et al., 2016; NABISSI et al., 2015; WANG et al., 2017; ZSCHOCKE 

et al., 2011), restauração do balanço redox e neuroproteção (BEHR; MOREIRA; 

FREY, 2012; BIERNACKI et al., 2016; BORGES; DA SILVA, 2017; CHANG et al., 

2015; HAMPSON et al., 1998; HOSSEINZADEH et al., 2016; PELIÇÃO et al., 2016; 

SANTOS et al., 2015; XU; STEVEN RICHARDSON; LI, 2003; YOUNG, 2002). 

Canabinóides ou moduladores da função endocanabinóide e antidepressivos 

apresentam, portanto, uma marcante coincidência de efeitos comportamentais e 

neuroplásticos. Tais efeitos podem, inclusive, derivar de mecanismos moleculares 

compartilhados por esses compostos. É possível, deste modo, que atuando 

paralelamente ou diretamente em vias em comum, a combinação de canabinóides e 

antidepressivos possa gerar efeitos comportamentais e neuroplásticos em modelos 

animais. 

 

1.8. Hipótese 

Em suma, considerando que: 

(1) Escitalopram apresenta efeitos comportamentais em animais estressados após 

pelo menos 3 semanas de tratamento; 
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(2) CBD e URB597 geram respostas comportamentais e neuroplásticas 

semelhantes a antidepressivos e 

(3) ISRS e canabinóides podem atuar através de mecanismos em comum, 

a hipótese do presente estudo é que, após uma semana de tratamento, a combinação 

de escitalopram (em uma dose efetiva em alterar o comportamento após 21 dias de 

tratamento) com doses sub-efetivas de CBD ou de URB597 em camundongos 

estressados poderia gerar efeitos comportamentais e, paralelamente, alterar 

marcadores de plasticidade sináptica. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar as respostas comportamentais e neuroplásticas frente a 

combinação de escitalopram com doses sub-efetivas de CBD ou de URB597 em 

camundongos cronicamente estressados. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar os efeitos comportamentais da combinação de escitalopram e CBD ou 

URB597 após 7 dias de tratamento em camundongos submetidos ao modelo 

de estresse de derrota social ou de estresse crônico imprevisível; 

• Investigar o efeito da combinação de escitalopram e CBD ou URB597 sobre a 

expressão de proteínas da maquinaria de liberação de neurotransmissores no 

hipocampo e PFC de camundongos estressados; 

• Mensurar a expressão das proteínas post-synaptic density 95 e BDNF no 

hipocampo e PFC de camundongos estressados tratados com escitalopram em 

combinação com CBD ou URB597; 

• Investigar o efeito do tratamento com escitalopram em combinação com CBD 

ou URB597 sobre a morfologia e número de espinhos dendríticos de neurônios 

do giro denteado do hipocampo de camundongos cronicamente estressados. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 



51 
 

3. Materiais e Métodos 

3.1. Animais 

Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57Bl6 (idade entre 10 e 

12 semanas) e camundongos da linhagem Swiss (idade aproximada: 6 meses) 

provenientes do biotério central da Universidade de São Paulo/Campus Ribeirão 

Preto. Os animais foram mantidos em condições de temperatura e umidade 

controladas e em ciclo claro/escuro de 12h/12h, com ração e água ad libitum. Todos 

os protocolos foram conduzidos de acordo com as resoluções do comitê de ética em 

uso de animais (Protocolo nº032/2015-1). 

3.2. Drogas 

Foram utilizados escitalopram (ISRS, oxalato de escitalopram, Prati-Donaduzzi; 

3 e 10 mg/kg; baseado em Aguiar et al., dados não publicados) dissolvido em salina, 

URB597 (Cayman, inibidor da enzima FAAH; 0,1mg/kg; Fusse et al., dados não 

publicados) e CBD (7,5mg/kg, BSPG; Marrubia et al., dados não publicados) 

dissolvidos em salina e Tween 80 (2%). 

3.3. Estresse de derrota social (Social Defeat Stress, SDS) 

O modelo, adaptado de Golden et al. (2011), consiste em colocar um 

camundongo Swiss maior e dominante (proveniente de acasalamento) em uma caixa 

com 3 camundongos C57Bl6 que, por estarem alojados juntos por pelo menos 4 

semanas, já estabeleceram sua dinâmica social. A presença do invasor causa um 

conflito nos residentes da caixa, que perdem a hierarquia previamente estabelecida. 

O protocolo foi realizado diariamente por 2 horas durante 10 dias, sempre utilizando 

um invasor diferente a cada dia em cada caixa de camundongos residentes. 

3.4. Estresse crônico imprevisível (Chronic Unpredictable Stress, CUS) 
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O modelo, adaptado de Willner et al. (1992), consiste em submeter diariamente 

os camundongos C57Bl6 de maneira alternada a um dos seguintes estressores: 

maravalha molhada, nado forçado, caixa inclinada, privação de comida, restrição no 

tubo falcon, ciclo intermitente e inversão de ciclo (CAMPOS et al., 2013b). Os 

seguintes estressores foram repetidos para completar os 10 dias de protocolo: 

maravalha molhada, nado forçado e restrição no tubo falcon. 

3.5. Testes comportamentais 

3.5.1. Novelty suppressed feeding (NSF) 

Utilizado para avaliação de comportamento defensivo, o teste compreende 

privar os animais de comida por 24 horas e colocá-los no aparato experimental, que 

consiste em uma caixa transparente (50x50x20cm) contendo aproximadamente 2cm 

de serragem e, no centro, uma plataforma branca iluminada contendo um pellet de 

ração. Foi quantificada a latência para que os camundongos coloquem as duas patas 

dianteiras e o focinho no pellet de ração, com tempo de corte de 10 minutos (600 

segundos). A quantidade de comida ingerida em 5 minutos na home-cage foi medida 

como parâmetro controle. Esse teste é particularmente interessante para os 

propósitos do presente estudo por não ser sensível ao efeito agudo, mas apenas ao 

efeito crônico do tratamento com antidepressivos (DULAWA et al., 2004). 

3.5.2. Teste de suspensão pela cauda (Tail suspension test – TST) 

O teste foi utilizado para medir respostas de enfrentamento frente a exposição 

a um desafio comportamental agudo, ou seja, para avaliar respostas de stress coping. 

O teste consiste em colocar os animais suspensos pela cauda a 50cm acima do chão 

por 6 minutos. Conforme método proposto por Steru et al. (1985), foram avaliadas 

como medidas de estratégias passivas de enfrentamento o tempo de imobilidade e a 

latência para o primeiro episódio de imobilidade. A resposta comportamental tida 
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como preditiva de um efeito do tipo-antidepressivo é a redução do tempo de 

imobilidade e/ou o aumento da latência para o primeiro episódio de imobilidade. 

3.5.3. Open Field (OF) 

O teste foi utilizado para avaliação de respostas locomotoras, com 

monitoramento, através do software AnyMaze, da distância percorrida em uma arena 

cilíndrica (40 cm de diâmetro) por um período de 5 minutos. 

3.6. Western blot 

O método foi utilizado como uma abordagem semi-quantitativa de avaliação da 

expressão de proteínas de interesse. Após a eutanásia dos animais, o PFC e os 

hipocampos dos animais foram dissecados e armazenados em tubos independentes. 

Em seguida, os tecidos foram macerados em tampão de lise (Tris-HCl 25mM pH=7,5, 

NaCl 75mM, Na2H2O7P2 2,5mM, Na3VO4 1mM, Na2MoO4 5mM, 0,5% Triton X-100) 

com coquetel de inibidor de protease (Protease Inhibitor Cocktail powder, Cat. P2714, 

Componentes: AEBSF, Aprotinin, Bestatin, E-64, EDTA, Leupeptin; Sigma Aldrich) 

através de um homogeneizador do tipo bead-beater (30Hz (hipocampo), 40Hz (PFC), 

90 segundos; TissueLyser LT Adapter, Qiagen). Após a lise, as amostras passaram 

por duas etapas de centrifugação (12000 rpm, 10 minutos, 4ºC) e o sobrenadante 

resultante foi estocado em alíquotas a -80ºC. 

A concentração proteica das amostras foi avaliada pelo método de Bradford, 

com curva padrão de BSA e leitura da absorbância a 450nm em NanoDrop (NanoDrop 

One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer, Thermo Scientific). As amostras de 

hipocampo tiveram uma concentração proteica entre 9 e 21g/L e as amostras de PFC 

apresentaram uma concentração entre 2 e 8g/L. Para separação proteica, eletroforese 

foi conduzida em gel de poliacrilamida com densidade gradiente (4-12% - NuPAGETM 
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Invitrogen), com um volume de 20uL e a uma concentração proteica de 1g/L por poço 

do gel. Após a separação, foi realizada a eletrotransferência para membrana de 

nitrocelulose. A transferência foi confirmada através de coloração por Ponceau. A fim 

de bloquear sítios inespecíficos, a membrana foi incubada em solução de bloqueio 

(leite 10% - Blotting grade blocker non fat dry milk, BioRad Laboratories - em Salina 

Tamponada em Tris e Tween 20 (TBS-t)) por, no mínimo, 2 horas. Em seguida, foi 

realizada a incubação overnight com os anticorpos primários diluídos em TBS-t com 

1% de BSA (descritos na Tabela 4). 

Tabela 4. Anticorpos primários utilizados no Western blot 

ANTICORPO PRIMÁRIO HOSPEDEIRO MARCA DILUIÇÃO 

Anti-sinaptofisina Coelho Cell Signaling 1:1000 

Anti-sinaptotagmina Coelho Cell Signaling 1:1000 

Anti-sinapsina 1a/b Coelho Abcam 1:2000 

Anti-PSD95 Coelho Cell Signaling 1:1000 

Anti-β-Actina Camundongo Cell Signalling 1:10000 

Anti-BDNF Coelho Santa Cruz 1:200 

Anti-α-tubulina Camundongo Cell Signaling 1:10000 

 

Após 3 etapas de lavagem com TBS-t, as membranas foram incubados com o 

anticorpo secundário durante 2 horas (Anti-rabbit, GE Healthcare, 1:10000 ou Anti-

mice, GE Healthcare, 1:10000). Em seguida, as membranas foram novamente 

submetidas a 3 lavagens em TBS-t. A revelação se deu por quimioluminescência em 

um fotodocumentador (ImageQuant LAS 4000 series, GE Healthcare Life Sciences). 

As bandas resultantes tiveram, então, suas densidades avaliadas através do software 

Image Studio Lite 5.2. 
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No caso das amostras hipocampais, as proteínas sinaptofisina (~33kDa), 

sinaptotagmina (~60kDa), PSD95 (~95kDa) e β-actina (~45kDa) foram marcadas nas 

mesmas membranas. Essas membranas não foram deblotadas e a proteína α-tubulina 

(~52kDa) foi utilizada como normalizador. Em outras membranas, foram marcadas as 

proteínas sinapsina 1a/b (~80-86kDa) e BDNF (~14kDa). Essas membranas foram 

deblotadas através de um protocolo de mild stripping (Solução com 0,15% glicina, 

0,01% SDS, 1% Tween 20, pH=2,2) antes da normalização por α-tubulina. No caso 

das análises de amostras de PFC, nenhuma das membranas foi deblotada. 

3.7. Técnica de Golgi 

Para o método de impregnação por Golgi foi utilizado o FD Rapid GolgiStain Kit 

(FD NeuroTechnologies, INC) e o protocolo foi conduzido conforme instruções do 

fabricante. Brevemente, após a eutanásia dos animais, os cérebros foram retirados, 

imerso na solução de dicromato de potássio e mantido à temperatura ambiente por 10 

dias. Em seguida, os tecidos foram transferidos para a solução de lavagem e 

estocados em temperatura ambiente por pelo menos 72 horas para depois serem 

seccionados em criostato em secções de 100µm e colocados em lâminas 

gelatinizadas. As secções foram mantidas hidratadas até o processamento, que 

consiste em completar a reação com cloreto de mercúrio e posterior processo de 

desidratação em etapas sucessivas de etanol e xileno. A análise foi realizada em 

neurônios granulares do giro denteado do hipocampo, selecionando 10 µm da porção 

inicial de dendritos secundários para realizar a quantificação e classificação de 

espinhos dendríticos após escaneamento no modo de reflexão do microscópio 

confocal (Leica TCS SPE) (Spiga et al., 2011). O processo de classificação de 

morfologia dendrítica (em stubby, thin, filopodia ou mushroom) foi realizado conforme 

esquema representado na Figura 3. 
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Figura 3. Critérios de classificação de espinhos dendríticos. Uma vez definido como um espinho 

dendrítico, a clessificação será feita a partir da razão entre o comprimento do pescoço (Cpescoço) e o 

diâmetro da cabeça (dcabeça) da formação.  

 

 

3.8. Procedimentos experimentais 

3.8.1. Caracterização dos efeitos comportamentais do escitalopram em 

camundongos cronicamente estressados 

Para avaliar o efeito do escitalopram no modelo de SDS, foram selecionadas 

duas doses de escitalopram para serem testadas: 3 e 10 mg/kg. Os animais foram 

divididos em grupo estressado e não-estressado e, dentro de cada grupo, subdividos 

quanto aos tratamentos com: (1) Veículo; (2) Escitalopram 3 mg/kg e (3) Escitalopram 

10 mg/kg. O protocolo de SDS foi conduzido por 10 dias e o tratamento foi realizado 

via i.p. nos 7 últimos dias do protocolo de estresse, sempre com pelo menos 4h de 

diferença entre o tratamento e o estressor diário. No 11º dia, os animais foram 

submetidos ao teste de novelty-suppressed feeding e, no 12º, ao tail suspention test 

(Figura 4). 
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Figura 4. Representação esquemática do protocolo de avaliação do efeito do escitalopram no 

modelo de SDS. O protocolo de estresse de derrota social (SDS) foi realizado por 10 dias e o 

tratamento (Veículo, Escitalopram 3 mg/kg ou Escitalopram 10mg/kg) foi realizado durante os 7 últimos 

dias do protocolo de estresse. Os testes comportamentais foram realizados no 11º e no 12º dias do 

protocolo. 

 

Um outro conjunto de animais foi testado quanto ao efeito do escitalopram (10 

mg/kg) no modelo de estresse crônico imprevisível (CUS). Os animais foram divididos 

nos seguintes grupos experimentais: (1) Controle (não-estressado); (2) CUS / Veículo 

e (3) CUS / Escitalopram 10 mg/kg. O procedimento de estresse e o protocolo de 

tratamento via i.p. foram conduzidos de forma concomitante por 21 dias. Os testes 

comportamentais foram conduzidos nos dias 20 e 22 do protocolo (Figura 5). 

 

Figura 5. Representação esquemática do protocolo de avaliação do efeito do escitalopram no 

modelo de CUS. O protocolo de estresse crônico imprevisível foi realizado por 21 dias, com tratamento 

realizado de forma concomitante (Veículo ou Escitalopram 10mg/kg). Os testes comportamentais foram 

realizados no 20º e no 22º dias do protocolo. 

 

3.8.2. Quais são os efeitos comportamentais da combinação de 

escitalopram com canabinóides no modelo de derrota social? 

Definidas as doses a serem utilizadas para combinação, foi estabelecido o 

protocolo esquematizado na Figura 6. Os animais foram divididos nos seguintes 
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grupos experimentais: (1) Controle (Não-estressado; Veí+Veí); (2) Estressado 

Veí+Veí; (3) Estressado Esc+Veí; (4) Estressado Veí+CBD; (5) Estressado 

Veí+URB597; (6) Estressado Esc+CBD e (7) Estressado Esc+URB597. O SDS foi 

conduzido por 10 dias e o tratamento via i.p. ocorreu nos 7 últimos dias do protocolo 

de SDS, sempre com pelo menos 4h de diferença entre o último tratamento e o 

estressor diário. No 11º dia, os animais foram submetidos aos testes 

comportamentais, mas em blocos individuais: ou os animais foram submetidos aos 

testes de TST e OF ou foram submetidos ao teste de NSF. No 11º dia também foi 

realizada a coleta de tecidos para análises posteriores (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Representação esquemática do protocolo de avaliação dos efeitos da combinação de 

escitalopram e canabinóides no modelo de SDS. O protocolo de estresse de derrota social (SDS) 

foi realizado por 10 dias e o tratamento (Veículo ou Escitalopram 10mg/kg + Veículo ou Canabidiol 

(CBD) 7,5mg/kg ou URB597 0,1 mg/kg) foi realizado durante os 7 últimos dias do protocolo de estresse. 

Os testes comportamentais e a coleta de tecidos para análises subsequentes foram feitos no dia 

seguinte ao final dos protocolos de estresse e tratamento. 

 

3.8.3. Quais são os efeitos comportamentais da combinação de 

escitalopram e canabinóides no modelo de estresse crônico 

imprevisível? 

O protocolo de estresse crônico imprevisível (CUS), foi conduzido o protocolo 

esquematicamente representado na Figura 7. Os animais foram divididos nos mesmos 

grupos experimentais descritos no item 3.8.2. O CUS foi conduzido por 10 dias e o 
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tratamento ocorreu nos 7 últimos dias do protocolo de estresse. A diferença desse 

protocolo para o de SDS foi que os mesmos animais foram submetidos a todos os 

testes comportamentais, visando a otimização do protocolo e a redução do número 

de animais utilizados. 

 

 

Figura 7. Representação esquemática do protocolo de avaliação dos efeitos da combinação de 

escitalopram e canabinóides no modelo de CUS. O protocolo de estresse crônico imprevisível (CUS) 

foi realizado por 10 dias e o tratamento (Veículo ou Escitalopram 10mg/kg + Veículo ou Canabidiol 

(CBD) 7,5mg/kg ou URB597 0,1 mg/kg) foi realizado durante os 7 últimos dias do protocolo de estresse. 

O teste de suspensão pela cauda (TST) e o open field (OF) foram realizados no 10º dia do protocolo e 

o novelty supressed feeding test (NSF) foi realizado no 11º dia, assim como a coleta de tecidos para 

análises posteriores. 

 

3.8.4. Quais são os efeitos neuroplásticos da combinação de 

escitalopram e  canabinóides em camundongos cronicamente 

estressados? 

Os efeitos neuroplásticos da combinação de escitalopram e canabinóides foram 

avaliados em tecidos coletados de animais submetidos aos protocolos descritos nos 

tópicos 3.8.2 e 3.8.3. De uma parte dos animais foram coletados tecidos para análises 

moleculares que objetivaram avaliar marcadores de plasticidade sináptica no 

hipocampo e PFC. Esses marcadores foram PSD95, β-actina, o fator neurotrófico 

BDNF e as proteínas da maquinaria vesicular sinapsina 1a/b, sinaptofisina e 

sinaptotagmina. 
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Outro conjunto de animais, após a eutanásia, teve o cérebro inteiro retirado e 

processado para realizar a técnica de coloração de Golgi. O objetivo desse 

procedimento experimental foi caracterizar o efeito da combinação de escitalopram 

com CBD ou URB597 sobre a morfologia de espinhos dendríticos. 

 

3.9. Análise estatística 

Os dados estão representados como média ± Erro padrão da média (EPM) e 

exceções estão especificadas nas legendas e descrições dos dados correspondentes. 

A normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste de Kolmorov-Smirnov e a 

homogeneidade de variâncias através do teste de Levene. Os dados foram analisados 

por ANOVA de uma ou duas vias seguida do teste de Duncan para comparações 

múltiplas ou teste t de amostras independentes para análises entre 2 grupos. Foram 

considerados significativos valores de p≤0,05. 

Nos protocolos de combinação de drogas, o efeito do fator Condição (estresse) 

foi avaliado através da comparação do grupo controle, não estressado, com o grupo 

estressado tratado apenas com veículo (através do teste t de amostras independentes 

conforme especificado acima). O efeito dos fatores Tratamento 1 (Veículo ou 

Escitalopram) e Tratamento 2 (Veículo, CBD ou URB597) foram avaliados por ANOVA 

de duas vias. A comparação entre cada grupo individualmente foi realizada por 

ANOVA de uma via seguida de pós-hoc de Duncan (dentro de cada condição). 
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4. Resultados 

4.1. Análises comportamentais 

4.1.1. O tratamento por 21, mas não por 7 dias, com escitalopram altera 

as respostas comportamentais de animais estressados  

Uma característica frequentemente observada em modelos animais baseados 

na exposição ao estresse crônico é a responsividade aos efeitos comportamentais de 

fármacos antidepressivos apenas frente a um tratamento crônico. Dessa forma, o 

primeiro passo foi caracterizar os efeitos do escitalopram nos protocolos de estresse 

empregados nesse estudo. 

O efeito do tratamento com 7 dias com escitalopram (nas doses de 3 e 10 

mg/kg) foi testado em animais submetidos ao protocolo de SDS por 10 dias. No teste 

de suspensão pela cauda (TST), ANOVA de duas vias não indicou um efeito 

significativo do fator estresse sobre a latência para o primeiro episódio de imobilidade 

e sobre a imobilidade total no TST (F(1,36)=0,324; p=0,573 para a latência e 

F(1,36)=0,005; p=0,947 para a imobilidade). Embora ANOVA de duas vias não tenha 

revelado um efeito significativo do fator tratamento no TST para nenhuma das 

variáveis testadas, dentro do grupo controle houve um efeito significativo do fator 

tratamento (F(2,18)=3,884; p=0,04 para latência e F(2,18)=5,307; p=0,015 para o tempo 

de imobilidade total), com o grupo tratado com escitalopram na dose de 10 mg/kg 

apresentando uma latência para o primeiro episódio de imobilidade significativamente 

menor do que o grupo veículo e os grupos tratados com escitalopram nas doses de 3 

e 10mg/kg apresentando um tempo de imobilidade significativamente maior do que o 

grupo veículo (ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan) (Figura 8). 
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Figura 8. Efeito do escitalopram nas doses de 3 e 10 mg/kg na resposta de animais estressados 

no TST. Animais controle (não-estressados) ou submetidos ao protocolo de SDS por 10 dias receberam 

tratamento por 7 dias com veículo, 3 mg/kg de escitalopram ou 10 mg/kg de escitalopram (n=7/grupo) 

e foram testados quanto (A) a latência para o primeiro episódio de imobilidade e quanto (B) ao tempo 

de imobilidade total no TST. Valores expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao 

grupo veículo correspondente a mesma condição (ANOVA de duas vias; ANOVA de uma via seguido 

de pos-hoc de Duncan). 
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ANOVA de duas vias não indicou um efeito significativo do fator estresse 

(F(1,36)=0,058; p=0,810), mas indicou um efeito significativo do fator tratamento 

(F(2,36)=3,250; p=0,05) sobre a resposta de hipofagia induzida por neofobia no teste de 

NSF. Entretanto, ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan não indicou uma 

diferença significativa entre nenhum dos grupos testados (F(2,18)=3,032, p=0,073). 

Como medida controle da fome dos animais, foi mensurado o consumo de alimento 

na sua respectiva home-cage durante 5 minutos. ANOVA de duas vias mostrou um 

efeito significativo do fator estresse (F(1,36)=4,099, p=0,05), mas não do fator 

tratamento (F(2,36)=0,755, p=0,477) sobre esse parâmetro. Não houve interação entre 

os fatores (F(2.36)=0,463, p=0,633) (Figura 9). 
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Figura 9. Efeito do escitalopram nas doses de 3 e 10 mg/kg na resposta de camundongos 

estressados no NSF. Animais controle (não-estressados) ou submetidos ao protocolo de SDS por 10 

dias receberam tratamento por 7 dias com veículo, 3 mg/kg de escitalopram ou 10 mg/kg de 

escitalopram (n=7/grupo) e foram testados quanto (A) a latência para comer em um ambiente novo no 

teste de NSF, (B) quanto ao consumo de alimentos na home-cage como uma medida controle quanto 

a fome dos animais. Valores expressos como Média ± EPM. 
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A fim de testar se a dose de 10 mg/kg de escitalopram seria capaz de alterar 

as respostas comportamentais de camundongos cronicamente estressados em um 

maior tempo de tratamento, foi conduzido um protocolo de 21 dias de estresse crônico 

imprevisível, com tratamento concomitante com veículo ou escitalopram (10 mg/kg, 

via i.p.). Não houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

quanto a latência para o primeiro episódio de imobilidade (Controle vs CUS Veí: teste 

t de amostras independentes; t(8)=1,379, p=0,205; CUS Veí vs CUS Escitalopram: 

teste t de amostras independentes; t(8)=0,162, p=0,876). Por outro lado, o grupo CUS 

Veículo apresentou um tempo total de imobilidade significativamente maior do que os 

animais não-estressados (teste t de amostras independentes; t(8)=3,005, p=0,017). O 

grupo CUS tratado com escitalopram apresentou uma significativa redução do tempo 

de imobilidade em comparação ao grupo estressado tratado com veículo (teste t de 

amostras independentes; t(8)= 3,996, p=0,004), indicando que o tratamento por 21 dias 

com escitalopram foi capaz de proteger contra o efeito do estresse de exacerbar 

respostas passivas de enfrentamento no TST (Figura 10). 
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Figura 10. Efeito do Escitalopram (10mg/kg) em camundongos submetidos a 21 dias de estresse 

crônico imprevisível. Animais controle (não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao 

protocolo de CUS por 21 dias (tratados de modo concomitante com veículo ou escitalopram na dose 

de 10mg/kg) (n=5/grupo) foram testados quanto (A) a latência para o primeiro episódio de imobilidade 

e (B) ao tempo de imobilidade no TST. Valores expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em 

relação ao grupo controle; (#) Indica p<0,05 em relação ao grupo estressado tratado com veículo (Teste 

t de amostras independentes) . 



68 
 

 

 

 Já no NSF, a exposição a 21 dias de estresse aumentou significativamente a 

latência para consumo de alimento num contexto de neofobia em comparação a 

animais controle, não-estressados (teste t de amostras independentes; t(8)=3,681, 

p=0,006). Não houve uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo CUS 

tratado com veículo e o grupo CUS tratado com escitalopram (teste t de amostras 

independentes; t(8)=0,280, p=0,786). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao consumo de comida na home-cage (teste t 

de amostras independentes; Controle vs CUS Veículo: t(8)=1,039, p=0,329; CUS 

Veículo vs CUS Escitalopram: t(8)=1,185, p=0,270) (Figura 11). 
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Figura 11. Efeito do Escitalopram (10mg/kg) em camundongos submetidos a 21 dias de estresse 

crônico imprevisível. Animais controle (não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao 

protocolo de CUS por 21 dias (tratados de modo concomitante com veículo ou escitalopram na dose 

de 10mg/kg) (n=5/grupo) foram testados quanto (A) a latência para consumo de alimento em um 

ambiente novo e (B) ao consumo de comida nas home-cage como uma medida controle. Valores 

expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao grupo controle (teste t de amostras 

independentes). 
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4.1.2. A combinação de escitalopram e CBD reduz o comportamento 

passivo de enfrentamento de animais estressados após 7 dias de 

tratamento 

A dose de 10 mg/kg de escitalopram, por alterar significativamente a resposta 

comportamental de animais estressados apenas após 21, mas não 7 dias de 

tratamento, foi selecionada para avaliar se a combinação com canabinóides geraria 

um efeito comportamental após 1 semana de tratamento. As doses de URB597 e CBD 

foram definidas a partir de estudos prévios do laboratório. 

Inicialmente, a combinação de escitalopram e canabinóides foi testada em 

animais submetidos a 10 dias de SDS e testados no TST. A latência para o primeiro 

episódio de imobilidade foi significativamente maior nos animais estressados tratados 

apenas com veículo em comparação ao grupo de animais não estressados (teste t de 

amostras independentes; t(15)=2,787, p=0,014). Considerando apenas os grupos de 

animais estressados, ANOVA de duas vias não indicou um efeito significativo do fator 

tratamento 1 (F(1,44)=2,236, p=0,142) ou do fator tratamento 2 (F(2,44)=1,554, p=0,223) 

e não houve interação entre os fatores (F(2,44)=0,640, p=0,532). ANOVA de uma via 

seguida de pós-hoc de Duncan indicou que a combinação de escitalopram com CBD 

foi capaz de aumentar significativamente a latência para o primeiro episódio de 

imobilidade dos animais estressados em comparação aos animais tratados apenas 

com veículo. Quanto ao parâmetro de tempo de imobilidade total não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos testados (teste 

t de amostras independentes Controle vs SDS Veí+Veí: t(15)=1,279, p=0,220; ANOVA 

de duas vias no grupo SDS: 1º tratamento: F(1,44)=1,251, p=0,269; 2º tratamento: 

F(2,44)=1,056, p=0,356; Interação: F(2,44)=0,594, p=0,557) (Figura 12). 
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Figura 12. Efeito da combinação de escitalopram com canabinóides nas respostas 

comportamentais no TST de animais submetidos ao protocolo de SDS. Animais controle (não-

estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de SDS por 10 dias (tratados por 7 dias 

com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou Escitalopram+URB597) (n=8-

10/grupo) foram testados quanto (A) a latência para o primeiro episódio de imobilidade e (B) quanto ao 

tempo de imobilidade total. Valores expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao 

grupo controle e (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS tratado apenas com veículo (Teste t de 

amostras independentes; ANOVA de uma via seguido de pos-hoc de Duncan). 
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Para explorar o padrão de resposta comportamental dos animais ao longo do 

TST, foi, ainda, avaliado a progressão temporal da resposta de enfrentamento 

passivo, analisando o tempo de imobilidade a cada minuto do teste. A figura 13A 

mostra o decurso temporal da resposta de imobilidade ao longo dos 6 minutos de 

teste. Ao comparar apenas o grupo controle e o grupo SDS tratado com veículo, 

ANOVA de medidas repetidas indicou um efeito significativo do fator tempo 

(F(5,11)=44,023, p<0,001), mas não uma interação estatisticamente significativa entre 

tempo e condição (Wilks’ Lambda, F(5,11)=2,265, p=0,120). Considerando apenas os 

grupos submetidos ao SDS na análise, ANOVA de medidas repetidas não indicou um 

efeito estatisticamente significativo de nenhum dos tratamentos individualmente, mas 

houve interação entre os fatores tempo, tratamento 1 e tratamento 2 (Wilks’ Lambda; 

F(10,80)=2,103, p=0,034). 

Uma vez que a análise do decurso temporal indicou diferenças entre os fatores 

implicados no protocolo de SDS, foi conduzida uma análise mais detalhada do tempo 

de imobilidade dos animais a cada minuto do TST (Figura 13B). No primeiro e no 

quarto minuto do teste os animais submetidos ao SDS e tratados apenas com veículo 

apresentaram um tempo de imobilidade significativamente maior do que o grupo não-

estressado (Minuto 1: t(15)=2,231, p=0,041; Minuto 4: t(15)=3,172, p=0,006). Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos de tratamento dentre os animais 

submetidos ao protocolo de estresse, mas ANOVA de duas vias indicou que, no último 

minuto do teste, houve uma significativa interação entre tratamento 1 e tratamento 2 

(F(2,44)=3,935, p=0,027), indicando que a combinação de fármacos teve um efeito 

distindo da ação dos fármacos isoladamente. 
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Figura 13. Efeito da combinação de escitalopram com CBD ou URB597 no perfil temporal de 

imobilidade de animais submetidos ao protocolo de SDS no TST. Foi avaliado em animais controle 

(não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de SDS por 10 dias (tratados por 

7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou Escitalopram+URB597) (n=8-

10/grupo) (A) o decurso temporal da resposta de imobilidade ao longo do teste e (B) a imobilidade a 

cada minuto do teste. Valores expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao grupo 

controle (teste t de amostras indenpendentes). 
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O efeito da combinação de escitalopram com canabinóides sobre as respostas 

passivas de enfrentamento no TST também foi testado em camundongos expostos a 

10 dias de CUS. Animais estressados tratados apenas com veículo apresentaram uma 

latência para o primeiro episódio de imobilidade significativamente reduzida em 

comparação a animais não-estressados (teste t de amostras independentes; 

t(21)=2,652, p=0,015). ANOVA de duas vias indicou que não houve um efeito 

significativo do fator tratamento 1 (F(1,54)=0,103, p=0,749) ou do fator tratamento 2 

(F(2,54)=3,026, p=0,057) e não houve interação entre os fatores (F(2,54)=0,080, 

p=0,923). ANOVA de uma via seguida de pós-hoc de Duncan mostrou que não houve 

uma diferença significativa entre os grupos de tratamento quanto a latência para o 

primeiro episódio de imobilidade (F(5,54)=1,288, p=0,283). Já com relação ao tempo de 

imobilidade total, teste t de amostras independentes revelou uma diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo CUS tratado apenas com veículo e o grupo 

não-estressado (t(21)=2,363, p=0,028), indicando que a exposição ao estresse 

exacerbou a manifestação da estratégia passiva de enfrentamento frente a exposição 

ao estressor agudo de suspensão pela cauda. Dentro do grupo estressado, não foi 

observado um efeito significativo de nenhum dos tratamentos (ANOVA de duas vias; 

Tratamento 1: F(1,54)=0,469, p=0,496; Tratamento 2: F(2,54)= 0,453, p=0,638) e não 

houve interação entre os tratamentos (F(2,54)=0,621, p=0,541). Não houve diferenças 

significativas entre os grupos de tratamento (ANOVA de uma via seguido de pós-hoc 

de Duncan; F(5,54)=0,592, p=0,706) (Figura 14). 
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Figura 14. Efeito da combinação de escitalopram e canabinóides nas respostas 

comportamentais no teste de suspensão pela cauda de animais submetidos ao protocolo de 

CUS. Animais controle (não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de CUS 

por 10 dias (tratados por 7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou 

Escitalopram+URB597) (n=9-13/grupo) foram testados quanto (A) a latência para o primeiro episódio 

de imobilidade e (B) quanto ao tempo de imobilidade total. Valores expressos como Média ± EPM; (*) 

Indica  p<0,05 em relação ao grupo controle (Teste t de amostras independentes). 
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A semelhança do que foi realizado para os dados do protocolo de SDS, também 

foi analisado, no caso do protocolo de CUS, o decurso temporal e a imobilidade a cada 

minuto do TST. ANOVA de medidas repetidas indicou que houve uma interação entre 

os fatores tempo e condição (estresse ou não-estresse) com relação ao decurso 

temporal da resposta de imobilidade ao longo do TST (Wilks’ Lambda; F(5,17)=3,565, 

p=0,022) e indicou que houve um efeito significativo do fator condição (F(1,21)=7,863, 

p=0,011). Análise de cada ponto do decurso temporal indicou uma diferença no tempo 

de imobilidade a partir do segundo minuto de teste que se manteve até o final do TST 

(teste t de amostras independentes; Minuto 2: t(13,707)=3,267, p=0,006; Minuto 3: 

t(21)=3,044, p=0,006; Minuto 4: t(21)=2,956, p=0,008; Minuto 5: t(21)=2,342, p=0,029; 

Minuto 6: t(21)=2,363, p=0,028). Considerando apenas os animais submetidos ao 

modelo de estresse, não houve um efeito significativo dos tratamentos, tampouco uma 

interação entre tempo, tratamento 1 e tratamento 2 (ANOVA de medidas repetidas 

repetidas; F(10,100)=0,822, p=0,609) (Figura 15A). 

No que se refere a imobilidade em cada minuto do TST, observou-se que o 

grupo estressado tratado com veículo apresentou um tempo de imobilidade 

significativamente maior do que o grupo não-estressado durante o segundo minuto do 

teste (t(14,009)=3,489, p=0,004). Ao considerar apenas os animais dos grupos submetidos 

ao CUS para análise, o único time-point em que foi observado um efeito significativo 

do tratamento foi o quinto minuto de teste. Nesse minuto, o grupo tratado com 

escitalopram em combinação com CBD apresentou um tempo de imobilidade 

significativamente menor em comparação ao grupo estressado tratado apenas com 

veículo (ANOVA de duas vias; ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan) 

(Figura 15B).  
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Figura 15. Efeito da combinação de escitalopram com CBD ou URB597 no perfil temporal de 

imobilidade de animais submetidos ao protocolo de CUS no TST. Foi avaliado em animais controle 

(não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de SDS por 10 dias (tratados por 

7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou Escitalopram+URB597) (n=9-

13/grupo) (A) o decurso temporal da resposta de imobilidade ao longo do teste e (B) a imobilidade a 

cada minuto do teste. Valores expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao grupo 

controle; (#) indica p<0,05 em relação ao grupo CUS Veí/Veí (teste t de amostras independentes; 

ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan). 
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4.1.3. A combinação de escitalopram e CBD reduz a resposta de 

hiponeofagia em camundongos estressados 

O efeito da combinação de escitalopram e canabinóides em camundongos 

estressados também foi testado quanto a resposta dos animais no NSF. No modelo 

de SDS, um grupo independente de animais foi submetido ao teste de NSF ao fim dos 

10 dias de estresse e 7 dias de tratamento. Ao analisar a normalidade dos dados 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov, observou-se que os dados dos grupos 

Controle (D(13)=0,748, p=0,004), SDS Escitalopram+CBD (D(10)=0,312, p=0,007) e 

SDS Escitalopram+URB597 (D(10)=0,279, p=0,027) não apresentaram uma 

distribuição normal. Em vista disso, foi realizada a transformação logarítmica de todos 

os dados, o que fez com que a distribuição de todos os grupos se enquadrasse dentro 

de uma distribuição normal. As análises estatísticas foram, então, conduzidas 

utilizando os dados obtidos pela transformação logarítmica. Não houve uma diferença 

significativa entre o grupo SDS tratado apenas com veículo e o grupo controle, não-

estressado (teste t de amostras independentes; t(15,707)=0,228, p=0,823). ANOVA de 

duas vias revelou um efeito significativo do tratamento 2 (F(2,50)=5,433, p=0,007), mas 

não do tratamento 1 (Veículo ou Escitalopram; F(1,50)=0,286, p=0,595), tampouco uma 

interação entre os tratamentos (F(2,50)=1,033, p=0,364). Em animais submetidos a 10 

dias de SDS, o tratamento por uma semana com escitalopram em combinação com 

CBD foi capaz de reduzir significativamente a latência para consumo de alimento no 

contexto de neofobia em comparação ao grupos tratados apenas com veículo ou 

apenas com escitalopram (ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan; 

F(5,50)=2,691, p=0,031). Ademais, os camundongos estressados que receberam 

tratamento com URB597 isoladamente apresentaram uma redução da resposta de 

hipofagia induzida por neofobia manifestada por uma menor latência no teste de NSF 
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em comparação ao grupo tratado apenas com veículo (ANOVA de uma via seguido 

de post-hoc de Duncan, F(5,50)=2,691, p=0,031). A combinação de escitalopram e 

URB597 apresentou latência para consumo de alimento no NSF estatististicamente 

menor do que o grupo SDS tratado com escitalopram isoladamente (Figura 16A). 

Quanto ao consumo de alimentos na home-cage, teste t de amostras 

independentes indicou que os animais estressados tratados apenas com veículo 

apresentaram um maior consumo de alimentos na home-cage em comparação aos 

animais controle, não estressados (t(19)= 2,821, p=0,011). Considerando apenas os 

animais submetidos ao modelo de SDS, ANOVA de duas vias não revelou um efeito 

significativo dos tratamentos (Tratamento 1: F(1,49)=1,414, p=0,240; Tratamento 2: 

F(2,49)=0,288, p=0,751), mas houve uma interação entre os tratamentos (F(2,49)=3,283, 

p=0,046). ANOVA de uma via não indicou uma diferença estatísticamente 

significativa, embora o post-hoc de Duncan tenha indicado uma diferença entre os 

grupos estressados tratados apenas com veículo ou com escitalopram isoladamente 

(F(5,50)=1,601, p=0,177) (Figura 16B). 
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Figura 16. Efeito da combinação de escitalopram com CBD ou URB597 nas respostas 

comportamentais no teste de novelty-suppressed feeding de animais submetidos ao protocolo 

de SDS. Animais controle (não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de SDS 

por 10 dias (tratados por 7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou 

Escitalopram+URB597) (n=8-13/grupo) foram testados quanto (A) a latência para consumo de alimento 

em um ambiente novo e (B) ao consumo de comida nas home-cage como uma medida controle. Valores 

expressos como Média ± EPM; (*) Indica p<0,05 em relação ao grupo controle; (#) indica p<0,05 em 

relação ao grupo SDS Veículo+Veículo (Teste t de amostras independentes; ANOVA de uma via 

seguido de pós-hoc de Duncan). 
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 No protocolo de CUS, os mesmos animais testados no TST foram também 

testados no NSF. Assim como para os dados do SDS, para as análises dos resultados 

dos grupos de animais estressados foi realizada uma transformação logarítmica. Não 

foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle, não 

estressado, e o grupo CUS tratado apenas com veículo (teste t de amostras 

independentes; t(23)=0,377, p=0,704). ANOVA de duas vias indicou um efeito 

significativo do tratamento 1 (F(1,74)=0,43, p=0,043), mas não do tratamento 2 

(F(2,74)=2,879, p=0,062). Houve, ainda, uma interação entre os tratamentos 

(F(2,74)=3,471, p=0,036). O grupo de animais estressados que recebeu tratamento com 

escitalopram em combinação com CBD apresentou uma latência significativamente 

menor em relação a todos os outros grupos de animais estressados (ANOVA de uma 

via seguido de pós-hoc de Duncan; F(6,73)=2,832, p=0,016) Com relação ao consumo 

de comida na home-cage, não houve uma diferença estatisticamente significativa 

entre nenhum dos grupos avaliados nesse protocolo (Figura 17). 
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Figura 17. Efeito da combinação de escitalopram com CBD ou URB597 nas respostas 

comportamentais no teste de novelty-suppressed feeding de animais submetidos ao protocolo 

de CUS. Animais controle (não-estressados, tratados com veículo) ou submetidos ao protocolo de CUS 

por 10 dias (tratados por 7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, Escitalopram+CBD ou 

Escitalopram+URB597) (n=9-14/grupo) foram testados quanto (A) a latência para consumo de alimento 

em um ambiente novo e (B) ao consumo de comida nas home-cage como uma medida controle. Valores 

expressos como Média ± EPM; (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS Veículo+Veículo (ANOVA 

de uma via seguido de pós-hoc de Duncan). 
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4.1.4. Os efeitos comportamentais da combinação de escitalopram e 

canabinóides não estão relacionadas a alterações locomotoras 

Para verificar o efeito dos protocolos de estresse e tratamento sobre a atividade 

locomotora, foi avaliada a distância percorrida pelos animais no open field. No 

protocolo de SDS, não foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre 

o grupo não-estressado e o grupo SDS tratado apenas com veículo (teste t de 

amostras independentes; t(16)=1,437, p=0,170). Também não foram observadas 

efeitos significativos de nenhum dos tratamentos (Tratamento 1: F(1,47)=0,026, 

p=0,873; Tratamento 2: F(2,47)=2,991, p=0,060) e não houve interação entre os 

tratamentos (F(2,47)=1,567, p=0,219) (Figura 18A). 

No protocolo de CUS, observou-se que os animais expostos ao CUS e tratados 

apenas com veículo percorreram uma distância significativamente maior no open field 

em comparação ao grupo controle (teste t de amostras independentes; t(23)=2,116, 

p=0,045). Considerando apenas os grupos submetidos ao CUS, ANOVA de duas vias 

não indicou um efeito significativo dos fatores tratamento 1 (F(1,61)=0,015, p=0,904) e 

do tratamento 2 (F(2,61)=1,259, p=0,291) e não houve interação entre os tratamentos 

(F(2,61)=0,769, p=0,468) (Figura 18B). 
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Figura 18. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 na locomoção de animais 

estresssados. Distância percorrida (m) em 5 minutos no open field por animais controle (não-

estressados, tratados com veículo) ou submetidos aos protocolos de (A) SDS (n=8-10) ou (B) CUS 

(n=10-14) por 10 dias (tratados por 7 dias com veículo, escitalopram, CBD, URB597, 

Escitalopram+CBD ou Escitalopram+URB597). Dados representados como Média ± EPM; (*) indica 

p<0,05 em relação ao grupo controle, não-estressado, do protocolo de CUS (teste t de amostras 

independentes). 

 



85 
 

4.2. Efeitos neuroplásticos 

4.2.1. Efeitos sobre plasticidade sináptica: Expressão de proteínas 

vesiculares 

Após os testes comportamentais, os animais foram eutanasiados, tiveram seus 

cérebros retirados e dissecados para separação do hipocampo e do córtex pré-frontal, 

os quais foram posteriormente processados para avaliar a expressão proteica através 

da técnica de western blot. 

Quanto a expressão de proteínas da maquinaria vesicular no hipocampo, não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o grupo controle e 

o grupo de animais estressados tratados apenas com veículo (teste t de amostras 

independentes; Sinaptofisina: t(3,532)=0,206, p=0,847; Sinaptotagmina: t(6)=1,826, 

p=0,118; Sinapsina 1: t(5)=0,046, p=0,965). De forma similar, no PFC não foram 

encontradas diferenças quanto a expressão de proteínas da maquinaria vesicular 

(teste t de amostras independentes; Sinaptofisina: t(6)=0,489, p=0,642; 

Sinaptotagmina: t(3,550)=1,569, p=0,201; Sinapsina 1: t(3,683)=0,287, p=0,790) (Figuras 

19-21). 

No que se refere apenas a expressão hipocampal de sinaptofisina em animais 

estressados, ANOVA de duas vias indicou um efeito significativo do Tratamento 1 

(Veículo ou Escitalopram; F(1,17)=14,681, p=0,001) e do Tratamento 2 (Veículo, CBD 

ou URB597; F(2,17)=5,948, p=0,011). Foi observada, ainda, uma interação significativa 

entre os tratamentos (F(2,17)=8,203, p=0,003). Ademais, ANOVA de uma via seguida 

de pós-hoc de Duncan indicou que animais tratados com a combinação de 

Escitalopram e URB597 apresentaram um maior nível de expressão de sinaptofisina 

no hipocampo em comparação ao observado nos demais grupos. A expressão de 

sinaptofisina foi, ainda, mais elevada no grupo que recebeu tratamento com a 
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combinação de Escitalopram e CBD em comparação aos grupos tratados com 

escitalopram e CBD sozinhos (ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan) 

(Figura 19A).  

 No PFC de animais estressados, ANOVA de duas vias indicou que, quanto a 

expressão de sinaptofisina, houve um efeito significativo tanto do tratamento 1 

(F(1,18)=5,166; p=0,036) quanto do tratamento 2 (F(2,18)=3,572; p=0,049) e foi 

evidenciada uma interação significativa entre os tratamentos (F(2,18)=7,437; p=0,004). 

O grupo tratado com a combinação de escitalopram e CBD apresentou uma 

expressão significativamente maior de sinaptofisina em comparação aos grupos que 

receberam apenas tratamento com veículo ou com escitalopram e CBD isoladamente 

(ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan) (Figura 19B). 
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Figura 19. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de sinaptofisina 

no hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. Expressão relativa, 

normalizada por alfa-tubulina, de sinaptofisina no hipocampo (A) e PFC (B) de camundongos 

submetidos ao SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou Escitalopram com Veículo, 

CBD ou URB597 (n=4).  Dados representados como porcentagem relativa à média de expressão 

relativa do grupo controle. (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS Veí/Veí (ANOVA de uma via 

seguido de pós-hoc de Duncan). 
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Com relação a expressão relativa de sinaptotagmina em animais estressados, 

não foram encontrados efeitos significativos dos fatores tratamento 1 e tratamento 2 

tanto nas amostras de hipocampo (Tratamento 1: F(1,18)=0,500, p=0,489; Tratamento 

2: F(2,18)=2,767, p=0,090) quanto nas amostras de PFC (Tratamento 1: F(1,18)=0,006, 

p=0,937; Tratamento 2: F(2,18)=1,512, p=0,247). No entanto, no PFC, mas não no 

hipocampo, houve uma significativa interação entre os tratamentos (F(2,18)=3,866, 

p=0,040), indicando que o efeito sobre a expressão de sinaptotagmina foi distinto 

dependendo da combinação de tratamentos (Figura 20A). ANOVA de uma via seguida 

de pós-hoc de Duncan indicou que os grupos SDS tratados com URB597 ou com a 

combinação de escitalopram e CBD apresentaram uma expressão relativa de 

sinaptotagmina no hipocampo maior em comparação ao grupo SDS que recebeu 

tratamento apenas com veículo (Figura 20B). 
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Figura 20. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de 

sinaptotagmina no hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. 

Expressão relativa, normalizada por alfa-tubulina, de sinaptotagmina no hipocampo (A) e PFC (B) de 

camundongos submetidos ao SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou 

Escitalopram com Veículo, CBD ou URB597 (n=4).  Dados representados como porcentagem relativa 

à média de expressão relativa do grupo controle. (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS Veí/Veí 

(ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan). 
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No que se refere a expressão de sinapsina 1a/b no hipocampo de animais 

estressados, ANOVA de duas vias não indicou um efeito significativo do tratamento 1 

(F(1,15)=0,657, p=0,430) ou do tratamento 2 (F(2,15)=0,106, p=0,900), mas revelou uma 

significativa interação entre os tratamentos (F(2,15)=3,942, p=0,042), o que indica que 

a expressão relativa dessa proteína foi distinta dependendo da combinação de 

tratamentos. ANOVA de uma via seguida de pós-hoc de Duncan não indicou uma 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Figura 21A). 

No PFC, observou-se um efeito significativo tanto do tratamento 1 (ANOVA de 

duas vias; F(1,18)=4,477, p=0,049) quanto do tratamento 2 (F(2,18)=4,763, p=0,022), mas 

não houve interação entre os tratamentos (F(2,18)=1,629, p=0,224). O grupo SDS que 

recebeu tratamento com a combinação de escitalopram e URB597 apresentou uma 

expressão relativa de sinapsina 1a/b significativamente maior do que os grupos SDS 

que receberam apenas veículo ou escitalopram e URB597 isoladamente (ANOVA de 

uma via seguido de pós-hoc de Duncan) (Figura 21B). 
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Figura 21. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de sinapsina 

1a/b no hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. Expressão relativa, 

normalizada por alfa-tubulina, de sinapsina 1a/b no hipocampo (A) e PFC (B) de camundongos 

submetidos ao SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou Escitalopram com Veículo, 

CBD ou URB597 (n=3-4).  Dados representados como porcentagem relativa à média de expressão 

relativa do grupo controle. (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS Veí/Veí (ANOVA de uma via 

seguido de pós-hoc de Duncan). 
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4.2.2. Efeitos sobre plasticidade sináptica: PSD95, BDNF e β-Actina 

A expressão relativa do marcador de estabilidade sináptica, PSD95, foi avaliada 

no hipocampo e PFC de animais submetidos ao SDS. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas com relação a expressão dessa proteína ao 

se comparar o grupo controle, não estressado, e o grupo SDS tratado apenas com 

veículo tanto nas amostras hipocampais (teste t de amostras independentes; 

t(6)=0,206, p=0,844) quanto nas amostras de PFC (t(6)=0,314, p=0,764) (Figura 20A-

B).  

Considerando apenas os grupos submetidos ao protocolo de SDS, ANOVA de 

duas vias mostrou que não houve um efeito significativo do fator tratamento 1 

(Hipocampo: F(1,18)=3,981, p=0,061; PFC: F(1,18)=1,439, p=0,246), do fator tratamento 

2 (Hipocampo: F(2,18)=2,461, p=0,114; PFC: F(2,18)=1,188, p=0,328) e da interação 

entre os fatores (Hipocampo: F(2,18)=0,258, p=0,775; PFC: F(2,18)=0,982, p=0,394). 

ANOVA de uma via seguida de pós-hoc de Duncan também não indicou nenhuma 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos de tratamento (Figura 22A-B). 
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Figura 22. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de PSD95 no 

hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. Expressão relativa, 

normalizada por alfa-tubulina, de PSD95 no hipocampo (A) e PFC (B) de camundongos submetidos ao 

SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou Escitalopram com Veículo, CBD ou 

URB597 (n=4).  Dados representados como porcentagem relativa à média de expressão relativa do 

grupo controle.  
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Foi avaliada, ainda, a expressão relativa do fator neurotrófico BDNF. Tanto no 

hipocampo quanto no PFC, a expressão relativa de BDNF do grupo SDS tratado 

apenas com veículo não foi estatisticamente diferente da expressão encontrada para 

o grupo controle (teste t de amostras independentes; Hipocampo:  t(5)=0,230, p=0,827; 

PFC: t(3,621)=1,560, p=0,201). Considerando apenas o grupo de animais submetidos 

ao SDS, o teste de Levene indicou que os dados de expressão relativa de BDNF no 

hipocampo não apresentaram homogeneidade de variâncias (F(5,15)=3,225, p=0,036). 

A transformação logarítmica dos dados, entretanto, foi capaz de gerar 

homocedasticidade (F(5,15)=2,582, p=0,071). A partir dos dados da transformação 

logarítmica, observou-se que não houve um efeito significativo dos fatores tratamento 

1 (ANOVA de duas vias; F(1,15)=0,080, p=0,781) e tratamento 2 (F(2,15)=0,723, 

p=0,501), tampouco uma interação entre os fatores (F(2,15)=0,027, p=0,973). ANOVA 

de uma via seguida de pós-hoc de Duncan não indicou nenhuma diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos SDS (Figura 23A). No PFC, também não 

foi observado um efeito significativo de nenhum dos tratamentos (ANOVA de duas 

vias; Tratamento 1: F(1,18)=0,143, p=0,709; Tratamento 2: F(2,18)=1,691, p=0,212) e não 

houve interação entre os tratamentos (F(2,18)=0,437, p=0,653). A comparação entre 

cada grupo individualmente também não indicou uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos (Figura 23B). 
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Figura 23. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de BDNF no 

hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. Expressão relativa, 

normalizada por alfa-tubulina, de BDNF no hipocampo (A) e PFC (B) de camundongos submetidos ao 

SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou Escitalopram com Veículo, CBD ou 

URB597 (n=3-4).  Dados representados como porcentagem relativa à média de expressão relativa do 

grupo controle.  
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A β-actina é uma proteína de citoesqueleto, particularmente importante para a 

morfologia neurítica, e teve sua expressão relativa avaliada para investigar um 

possível indício de alterações morfológicas. No hipocampo, não foi observada uma 

diferença estatisticamente significativa entre o grupo controle e o grupo de animais 

submetidos ao SDS e tratados apenas com veículo (teste t de amostras 

independentes; t(6)=1,688, p=0,142). Considerando apenas os grupos submetidos ao 

SDS, ANOVA de duas vias indicou um efeito significativo tanto do tratamento 1 

(F(1,18)=7,973, p=0,011) quanto do tratamento 2 (F(2,18)=7,033, p=0,006). Não houve 

uma interação entre os tratamentos (F(2,18)=2,599, p=0,102). Os grupos de 

camundongos estressados tratados com a combinação de escitalopram e CBD ou 

com a combinação de escitalopram e URB597 apresentaram uma expressão relativa 

de β-actina significativamente maior do que o grupo estressado que recebeu 

tratamento apenas com veículo (ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de Duncan; 

F(5,18)=5,447, p=0,003) (Figura 24A). 

No PFC, teste t de amostras independentes não revelou uma diferença 

significativa entre o grupo controle e o grupo estressado tratado apenas com veículo 

(t(6)=2,112, p=0,079), ainda que a média do grupo SDS Veí+Veí tenha sido 64% dos 

valores encontrados no controle. Considerando apenas os dados dos grupos 

submetidos ao SDS, não foi observado um efeito significativo do fator tratamento 1 

(ANOVA de duas vias; F(1,18)=0,083, p=0,777), do fator tratamento 2 (F(2,18)=0,012, 

p=0,989) e da interação entre os fatores (F(2,18)=0,851, p=0,444). ANOVA de uma via 

seguida de teste de Duncan também não encontrou uma diferença estatisticamente 

significativa entre nenhum dos grupos de tratamento. 
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Figura 24. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 a expressão de β-actina no 

hipocampo e córtex pré-frontal (PFC) de animais submetidos ao SDS. Expressão relativa, 

normalizada por alfa-tubulina, de β-actina no hipocampo (A) e PFC (B) de camundongos submetidos 

ao SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou Escitalopram com Veículo, CBD ou 

URB597 (n=4).  Dados representados como porcentagem relativa à média de expressão relativa do 

grupo controle. (#) indica p<0,05 em relação ao grupo SDS Veí/Veí (ANOVA de uma via seguido de 

pós-hoc de Duncan). 
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4.2.3. Efeitos sobre plasticidade sináptica: Espinhos dendríticos 

Para continuar a investigar o efeito do estresse e das diferentes combinações 

de tratamento sobre manifestações de plasticidade sináptica, foi avaliado a densidade 

e a morfologia de espinhos dendríticos em dendritos secundários de neurônios 

granulares do giro denteado do hipocampo. Quanto a densidade de espinhos 

dendríticos (número de espinhos por micrômetro), não houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre o grupo controle e o grupo SDS que recebeu 

tratamento apenas com veículo (teste t de amostras independentes; t(8)=0,582, 

p=0,577). Considerando apenas os grupos submetidos ao SDS, ANOVA de duas vias 

indicou que não houve um efeito significativo do tratamento 1 (F(1,21)=0,003, p=0,954) 

e do tratamento 2 (F(2,21)=0,152, p=0,860) e não houve, ainda, interação entre os 

tratamentos (F(2,21)=1,387, p=0,272). ANOVA de uma via seguida de pós-hoc de 

Duncan não indicou nenhuma diferença estatisticamente significativa entre s grupos 

de tratamento (Figura 25B). 

 O grupo SDS que recebeu tratamento apenas com veículo não diferiu de 

maneira significativa do grupo controle não-estressado com relação a porcentagem 

de nenhuma das morfologias de espinhos dendríticos (teste t de amostras 

independentes; Stubby: t(8)=1,331, p=0,220; Thin: t(8)=0,811, p=0,441; Filopodia: 

t(8)=0,490, p=0,637; Mushroom: t(8)=1,597, p=0,149). No que se refere apenas aos 

grupos submetidos ao SDS, para todas as morfologias, com exceção de stubby, 

ANOVA de duas vias não indicou um efeito significativo de nem do tratamento 1 (Thin: 

F(1,21)=1,111, p=0,304; Filopodia: F(1,21)=1,139, p=0,130; Mushroom: F(1,21)=0,009, 

p=0,925), nem do tratamento 2 (Thin: F(2,21)=2,255, p=0,304; Filopodia: F(2,21)=0,625, 

p=0,545; Mushroom: F(2,21)=1,556, p=0,234), tampouco uma interação entre os 

tratamentos (Thin: F(2,21)=1,116, p=0,346; Filopodia: F(2,21)=1,104, p=0,350; 



99 
 

Mushroom: F(2,21)=0,065, p=0,938). Com relação a porcentagem de espinhos com a 

morfologia stubby, entretanto, houve um efeito significativo do tratamento 1 (ANOVA 

de duas vias; F(1,21)=5,088, p=0,035) e do tratamento 2 (F(2,21)=4,436, p=0,025), mas 

não houve interação entre os tratamentos (F(2,21)=0,272, p=0,765). ANOVA de uma via 

seguido de pós-hoc de Duncan revelou que o grupo de animais submetidos ao SDS e 

tratados com escitalopram apresentaram uma porcentagem de espinhos com a 

morfologia stubby maior em comparação ao grupo SDS que recebeu tratamento com 

a combinação de escitalopram e CBD. Com relação a porcentagem das outras 

morfologias de espinhos dendríticos, ANOVA de uma via seguido de pós-hoc de 

Duncan não indicou uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos de 

tratamento (Figura 25C). 
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Figura 25. Efeito da combinação escitalopram com CBD ou URB597 no número e morfologia de 

espinhos dendríticos de neurônios granulares do giro denteado do hipocampo de animais 

submetidos ao SDS. (A) Representação de um neurônio granular do giro denteado do hipocampo 

escaneado por microscopia confocal. O gradiente de cor indica a profundidade dos segmentos do 

neurônio no eixo Z. Na figura, há a indicação do corpo celular, dendrito primário e dendrito secundário, 

de onde foram quantificados (B) número de espinhos dendríticos por micrômetro e (C) porcentagem de 

espinhos dendríticos correspondente a cada morfologia (stubby, thin, filopodia ou mushroom) de 

camundongos submetidos ao SDS e tratados por 7 dias com as combinações de Veículo ou 

Escitalopram com Veículo, CBD ou URB597 (n=4-6)  Dados representados como Média ± EPM. 
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5. Discussão 

Os resultados obtidos no presente estudo sugerem que, enquanto a dose de 

10 mg/kg de escitalopram alterou o comportamento de animais estressados apenas 

após 3 semanas de tratamento, a combinação dessa mesma dose de escitalopram 

com CBD foi capaz de afetar, nos testes de NSF e TST, as respostas de animais 

submetidos à protocolos de estresse repetido após 7 dias de tratamento. Portanto, a 

combinação desses fármacos foi capaz de atingir respostas tidas como preditivas de 

efeito do tipo-antidepressivo ou do tipo-ansiolítico em um intervalo de tempo menor 

do que o antidepressivo sozinho, indicando que a combinação com CBD foi capaz de, 

de certa forma, “acelerar” os efeitos comportamentais do escitalopram em 

camundongos estressados. A dose de CBD  utilizada (7,5 mg/kg) foi 4 vezes menor 

do que a reportada em outros estudos como efetiva em modelos animais de estresse 

crônico (30 mg/kg) (CAMPOS et al., 2013b; FOGAÇA et al., 2018). 

Em vista de sua alta seletividade para ligação ao transportador de 5-HT, 

escitalopram foi considerado, no começo dos anos 2000, como uma possibilidade de 

refinamento no tratamento de depressão e transtornos de ansiedade (CULPEPPER, 

2002). Adicionalmente a sua ligação ao sítio ortostático do transportador, escitalopram 

atua em um sítio alostérico, modulando negativamente a sua própria dissociação do 

sítio ortostático (ZHONG; HADDJERI; SÁNCHEZ, 2012). Essas características 

provavelmente contribuem para a melhor aceitabilidade reportada por pacientes 

tratados com escitalopram em comparação a outros agentes antidepressivos 

(SANCHEZ; REINES; MONTGOMERY, 2014). Alguns estudos propõem, ainda, que 

escitalopram poderia ter efeito em um menor intervalo de tempo em comparação a 

outros antidepressivos (GOURION, 2008; KASPER et al., 2006; WADE; FRIIS 

ANDERSEN, 2006). Essa menor latência, entretanto, se reflete apenas em alguns dos 
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sintomas e a efetividade do escitalopram é, em geral, equivalente à de outros 

antidepressivos (CIPRIANI et al., 2018; NIERENBERG et al., 2007; WADE; FRIIS 

ANDERSEN, 2006). A combinação com canabinóides, abordagem investigada nesse 

estudo, pode aliar as vantagens do escitalopram (como sua alta tolerabilidade) a 

possibilidade de otimização da sua ação. 

Semelhante a outros antidepressivos, em modelos animais baseados na 

exposição ao estresse crônico, escitalopram gera efeitos comportamentais após 

tratamento prolongado. Burstein e colaboradores (2017) expuseram camundongos a 

4 semanas de CUS e reportaram que o tratamento por 3 semanas com escitalopram 

(15 mg/kg) reverteu o estado do tipo-anedônico de animais estressados. Isso está em 

consonância com o que foi observado no presente estudo. Em animais submetidos a 

3 semanas de CUS, o tratamento concomitante com escitalopram na dose de 10 

mg/kg protegeu das consequências comportamentais do estresse. Enquanto nos 

camundongos estressados tratados apenas com veículo houve um aumento do tempo 

de imobilidade no TST, nos animais que foram submetidos ao mesmo protocolo de 

estresse, mas que receberam tratamento com escitalopram, essa alteração 

comportamental não foi observada. Embora nos resultados descritos no presente 

estudo o tratamento com escitalopram em animais expostos ao CUS não tenha 

alterado de modo significativo a resposta dos animais estressados, com o aumento 

do número amostral, em estudo conduzido por Aguiar e colaboradores (dados não 

publicados), foi encontrado um efeito significativo do tratamento com escitalopram em 

reduzir a latência para consumo de alimento de animais estressados no NSF. 

Após 7 dias, por outro lado, o tratamento com a dose de 10 mg/kg de 

escitalopram não alterou significativamente as respostas dos animais estressados e, 

nos animais controle, o tratamento gerou um fenótipo oposto ao que é tido como 
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preditivo de um efeito do tipo-antidepressivo: os animais tratados com escitalopram 

apresentaram um aumento do tempo de imobilidade e uma redução da latência para 

o primeiro episódio de imobilidade. Um efeito semelhante foi relatado por Shoeb e 

colaboradores (2013) em ratos testados no teste do nado forçado e tratados com o 

ISRS fluoxetina. Em camundongos, as doses de 14 e 22mg/kg de fluoxetina geraram 

um aumento da imobilidade no teste de nado forçado após 4 semanas de tratamento 

(KOBAYASHI; IKEDA; SUZUKI, 2011). Existe a possibilidade de que, por terem sido 

testados, nesse protocolo, 48 horas depois da última administração de escitalopram, 

o grupo controle tenha manifestado alterações comportamentais em resposta a 

descontinuação do tratamento. Bosker e colaboradores (2010) reportaram alterações 

comportamentais em ratos após 48 horas da descontinuação do tratamento 

prolongado com citalopram. Além disso, Morelli e colaboradores (2011) relataram que 

o tratamento por 4 semanas com fluoxetina gerou alterações em parâmetros 

locomotores. A resposta locomotora dos animais não foi avaliada nesse protocolo, 

mas não se pode descartar a possibilidade de que o tratamento com escitalopram 

possa ter gerado alterações locomotoras que poderiam potencialmente interferir com 

o comportamento avaliado no TST. É necessário, no entanto, um estudo mais 

detalhado para melhor caracterizar essa resposta de animais naïve ao tratamento por 

7 dias com escitalopram. 

 Ao se avaliar o efeito da combinação de drogas, usualmente objetiva-se 

caracterizar fenômenos de sinergismo, adição ou antagonismo (TALLARIDA, 2011). 

As estratégias para investigação desses fenômenos podem ser baseadas no efeito ou 

baseadas na dose-efeito (FOUCQUIER; GUEDJ, 2015). Estratégias baseadas na 

dose-efeito partem do princípio de que o efeito aditivo de duas drogas depende das 

curvas dose-efeito de cada uma dessas drogas individualmente. Assumindo uma 
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razão de potência constante, é possível prever a aditividade, ou seja, é possível 

assumir as doses de cada uma das drogas que, ao combinadas, gerariam um efeito 

X correspondente a adição dos efeitos de cada droga individualmente (ZHAO; AU; 

WIENTJES, 2010). A partir disso, se as doses necessárias para gerar um efeito X 

forem menores do que o que seria esperado em um fenômeno de adição, caracteriza-

se um efeito sinérgico (FOUCQUIER; GUEDJ, 2015). Por outro lado, as estratégias 

baseadas em efeito não permitem uma caracterização tão clara de fenômenos de 

sinergismo ou adição e se baseiam na comparação do efeito da combinação das 

drogas com os efeitos de cada droga individualmente (FOUCQUIER; GUEDJ, 2015). 

Estratégias baseadas em efeito incluem o modelo de independência de Bliss (que 

assume que as drogas atuam de modo independente em sítios de ação distintos), a 

aditividade de resposta (que parte de um efeito esperado resultante da soma dos 

efeitos de cada droga individualmente), a abordagem do highest combination agent 

(que avalia se há superioridade no efeito da combinação em relação ao efeito das 

drogas individualmente) e a de combinação sub-efetiva (que se baseia no uso de 

doses sub-efetivas de ambas as drogas) (FOUCQUIER; GUEDJ, 2015). A estratégia 

utilizada nesse estudo foi a de combinação sub-efetiva, utilizando doses que não 

afetaram significativamente as respostas de animais estressados (com exceção do 

URB597, como será discutido posteriormente) e comparando o efeito da combinação 

a resposta de um grupo não tratado (ou tratado apenas com veículo). Em estudos pré-

clínicos utilizando modelos animais, especialmente avaliando respostas 

comportamentais, a caracterização detalhada de fenômenos de interação 

farmacológica é dificultada pela limitação de tempo, pelo reduzido tamanho da 

amostra avaliada e pela variabilidade de resposta (CHOU, 2010). Dessa forma, apesar 

de a estratégia empregada no presente estudo não fornecer informações mais 
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precisas sobre a natureza do fenômeno de interação (adição ou sinergismo), é uma 

abordagem adequada para a proposta e para a metodologia empregada e está de 

acordo com uma vasta literatura no campo de psicofarmacologia que se vale da 

mesma estratégia para avaliar a ação combinada de diferentes compostos (BÉTRY et 

al., 2015; BROWN et al., 2011; CHRISTENSEN et al., 2012; HUANG et al., 2013; LIU 

et al., 2013; RAMÍREZ-RODRÍGUEZ et al., 2014).    

Os efeitos comportamentais da combinação de antidepressivos e canabinóides 

já foram avaliados em protocolos agudos. Adamczyk e colaboradores (2008) 

investigaram o efeito da combinação de imipramina ou citalopram com drogas que 

facilitam a função do sistema endocanabinóide (AM404 – inibidor da captação de 

endocabinóides – , URB597 ou CP55,940 – agonista CB1). Os resultados indicaram 

que a combinação com AM404, com URB597 ou com CP55,940 potencializou o efeito 

da imipramina de reduzir o tempo de imobilidade de ratos no teste do nado forçado. 

AM404 foi também capaz de potencializar a ação do ISRS citalopram. Outro estudo 

mostrou que o agonista CB1 ACEA (araquinoil-2-cloroetilamida) em combinação com 

fluoxetina produziu uma resposta preditiva de efeito do tipo-antidepressivo no teste do 

nado forçado (RUTKOWSKA; JACHIMCZUK, 2004). De maneira interessante, a 

combinação de sertralina ou citalopram com o antagonista CB1 SR141716A ou com 

o agonista inverso CB1 AM251 também gerou uma resposta preditiva de um efeito do 

tipo-antidepressivo no TST (TAKAHASHI et al., 2008). O presente estudo é o primeiro, 

entretanto, a evidenciar que, em modelos de estresse crônico, a combinação de um 

antidepressivo com o canabinóide CBD é capaz de gerar respostas comportamentais 

em um intervalo de tempo menor do que o requerido para a observação dos efeitos 

do antidepressivo sozinho. 
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Existem diferenças entre protocolos de estresse crônico homotípico (ou seja, 

protocolos baseados na exposição diária ao mesmo estímulo estressor, como o SDS) 

e de estresse crônico heterotípico (ou seja, protocolos baseados na exposição a 

diferentes estímulos estressores a cada dia, como o CUS) (COSTA-FERREIRA et al., 

2016; KOPP; WICK; HERMAN, 2013). A principal diferença entre esses protocolos de 

estresse é a adaptabilidade. A exposição a estímulos homotípicos diariamente pode 

levar a um fenômeno de habituação, com redução da ativação do eixo HPA (GIROTTI 

et al., 2006). Por outro lado, alterações somáticas e neuroendócrinas parecem ser 

mais proeminentes após exposição a estímulos heterotípicos (DUARTE; PLANETA; 

CRESTANI, 2015). Apesar dessa diferença, a combinação de escitalopram e CBD 

alterou as respostas comportamentais tanto de animais submetidos ao CUS quanto 

de animais submetidos ao SDS, indicando que o efeito do tratamento foi reproduzível 

em diferentes modelos de estresse crônico. 

O presente estudo evidenciou, todavia, uma diferença entre os protocolos de 

SDS e CUS quanto a responsividade ao tratamento com URB597, inibidor da enzima 

FAAH. Em animais submetidos ao SDS, o tratamento por 7 dias com URB597, na 

dose de 0,1 mg/kg, foi capaz de reduzir significativamente a resposta de hipofagia 

induzida por neofobia no teste de NSF. No entanto, em camundongos submetidos ao 

protocolo de CUS, a mesma dose de URB597 não foi capaz de alterar 

significativamente a resposta de animais estressados após 7 dias de tratamento. Essa 

discrepância dos efeitos do URB597 pode estar relacionada a diferença entre os 

efeitos de estresses homo ou heterotípicos no que diz respeito a sinalização 

endocanabinóide. Hill e colaboradores (2010) mostraram que ratos submetidos ao 

estresse repetido de restrição por 9 dias apresentaram níveis de AEA 

significativamente reduzidos no hipocampo e PFC. Essa redução nos níveis de AEA 
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é, inclusive, importante para o fenômeno de habituação do eixo HPA (HILL et al., 2010; 

PATEL; HILLARD, 2008). Em protocolos de estresse heterotípico, entretanto, estudos 

indicam que não há uma alteração dos níveis de AEA nessas mesmas regiões 

cerebrais (BORTOLATO et al., 2007; LOMAZZO et al., 2015). Em vista disso, a 

inibição farmacológica da degradação da AEA pode ter tido um efeito mais marcante 

em um contexto em que há uma redução dos níveis de AEA (estresse homotípico) em 

comparação ao protocolo de estresse heterotípico. 

 Algumas respostas comportamentais não diferiram significativamente entre os 

animais controle, não-estressados, e os animais submetidos ao estresse, seja no 

protocolo de SDS ou no protocolo de CUS. Isso pode estar relacionado ao fenômeno 

de resiliência, ou seja, a capacidade de adaptação das respostas somáticas e 

comportamentais frente a exposição ao estresse (RUSSO et al., 2012). Entretanto, 

existe uma grande dificuldade em se definir, em modelos animais, o que poderia ser 

tido como resiliência. Em protocolos de SDS, uma das estratégias comumente 

utilizadas é o uso do teste de interação social (HAMMELS et al., 2015; HODES et al., 

2014; HUANG et al., 2016; QU et al., 2018; WOOK KOO et al., 2016). O modelo 

modificado de SDS utilizado no presente estudo, entretanto, se baseia mais na 

desestruturação da hierarquia social previamente estabelecida pelos camundongos 

residentes e não tanto na subordinação ao invasor gerada por protocolos 

convencionais de SDS. Além disso, o uso de um único parâmetro comportamental 

(nesse caso, de evasão social) para definir a susceptibilidade a um modelo de 

estresse pode ser uma supersimplificação do complexo fenômeno de resiliência, 

principalmente considerando a subjetividade dos critérios de definição e as limitações 

inerentes ao próprio teste comportamental de ser capaz de ter sensibilidade o 

suficiente para distinguir os grupos de resposta de uma maneira confiável. A 
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caracterização de animais como susceptíveis ou resilientes deve passar por um 

processo cuidadoso de padronização de critérios a partir de um screening 

comportamental que permita a caracterização clara do perfil de resposta dos animais 

após a exposição ao estresse. Há de se considerar, ainda, que analisar toda a 

população amostral em protocolos de estresse, sem separar relientes e susceptíveis, 

reproduz de forma mais fidedigna o que acontece na população. Afinal, virtualmente 

todos são expostos a estressores, de maior ou menor intensidade, ao longo da sua 

vida, mas nem todos desenvolvem sintomas característicos de transtornos 

psiquiátricos associados ao estresse. 

Há a possibilidade, ainda, de que os protocolos de estresse não tenham 

funcionado. A falha de encontrar alterações comportamentais geradas por estresse 

também foi reportada em outros estudos (BAEK; PARK; HAN, 2015; BRACHMAN et 

al., 2016) ou só foram observadas após um maior tempo de exposição ao estresse 

(JUNG et al., 2014; MATUSZEWICH et al., 2007). Em uma revisão recente, Willner 

(2017) avaliou e discutiu a confiabilidade e reprodutibilidade do modelo de estresse 

crônico moderado em laboratórios que utilizaram o modelo entre 2010 e 2015. Dos 3 

laboratórios que reportaram dificuldades em observar alterações comportamentais 

frente a exposição ao estresse, 2 empregavam protocolos de estresse com 2 semanas 

ou menos de duração (WILLNER, 2017). Os 10 dias de estresse empregados no 

presente estudo podem, dessa forma, não terem sido suficientes para induzir 

alterações comportamentais significativas. Além disso, a linhagem de camundongos 

C57Bl6 já se mostrou menos sensível tanto aos efeitos comportamentais do CUS 

(DUCOTTET; BELZUNG, 2004)  quanto aos efeitos comportamentais do SDS 

(RAZZOLI et al., 2011a, 2011b). De qualquer forma, a não observação de diferenças 

estatisticamente significativas entre os animais controle e os animais submetidos ao 
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estresse não invalida as respostas comportamentais ao tratamento observadas no 

presente estudo. 

Estudos propõem que o efeito de fármacos antidepressivos poderia estar 

relacionado a promoção de resiliência. Bagot e colaboradores (2017) mostraram que 

o tratamento com o antidepressivo tricíclico imipramina ou com cetamina, uma 

anestésico que produz um efeito antidepressivo rápido, alterou o padrão de expressão 

gênica de animais susceptíveis aos efeitos comportamentais do estresse, gerando um 

padrão de expressão gênica semelhante ao observado em camundongos resilientes. 

Se a indução de resiliência é um fator relevante para os efeitos comportamentais 

encontrados no presente estudo frente a combinação de escitalopram e CBD 

permanece por ser investigado.  

 No que se refere aos comportamentos avaliados no teste de NSF, a resposta 

dos animais controle não diferiu de maneira significativa dos animais submetidos ao 

modelo de SDS. Observando a dispersão dos dados do grupo controle, entretanto, 

percebe-se a existência de duas populações: a maior população (n=9) com uma 

latência para comer no novo ambiente abaixo dos 300 segundos e uma população 

menor (n=4) que atingiu a latência limite do teste (600 segundos). De modo 

semelhante, no protocolo de CUS, a dispersão do grupo de animais não estressados 

indica 3 populações de resposta: uma população maior com uma latência abaixo dos 

300 segundos (n=9), uma população com uma latência intermediária (entre 300 e 400 

segundos, n=3) e uma população que atingiu a latência limite do teste (600 segundos, 

n=2). A mesma caracterização de populações de resposta poderia ser feita em alguns 

dos outros grupos dos dois protocolos. É interessante notar, todavia, que a 

combinação de escitalopram e CBD pareceu causar uma relativa homogeneidade das 

respostas. No protocolo de SDS, apenas 2 animais tratados com a combinação 
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desses fármacos apresentaram uma latência acima de 300 segundos e, no protocolo 

de CUS, todos os animais tratados com escitalopram combinado ao CBD comeram 

em tempo menor do que 300 segundos. A variabilidade entre as respostas dentro do 

mesmo grupo pode ser resultado de uma série de fatores, incluindo fatores 

operacionais que podem afetar a resposta a testes comportamentais (barulhos 

abruptos durante o teste, cheiros, etc), fatores ambientais (condições de housing no 

biotério) e fatores intrínsecos aos animais (susceptibilidade basal a estímulos 

estressores agudos, respostas defensivas basais, fatores genéticos, etc). Com 

relação ao protocolo de SDS um ponto importante a ser considerado é que os animais 

estressados tratados apenas com veículo apresentaram um consumo de comida na 

home-cage significativamente maior em comparação aos animais não estressados, o 

que pode indicar que os animais expostos ao estresse estavam com mais fome e, 

portanto, teriam um maior estímulo para comer no teste de NSF do que os animais do 

grupo controle. Resultados semelhantes foram reportados por Brachman e 

colaboradores (2016), que encontraram que a exposição a duas semanas de SDS não 

alterou significativamente a latência para consumo de alimento no novo ambiente no 

teste de NSF, mas que, por outro lado, os animais expostos ao SDS comeram mais 

na home-cage e apresentaram uma perda de peso mais acentuada durante as 12h de 

jejum que precederam o NSF do que os animais não expostos ao estresse. Os autores 

sugeriram que essas respostas podem indicar alterações metabólicas geradas pelo 

SDS em camundongos (BRACHMAN et al., 2016). 

 O TST foi utilizado para avaliar as estratégias de enfrentamento adotadas pelos 

camundongos ao serem expostos a um estresse agudo. Os animais estressados 

tratados apenas com veículo, seja no modelo de SDS ou no modelo de CUS, 

apresentaram uma menor latência para manifestar o primeiro episódio de imobilidade 
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em comparação aos animais não estressados, mostrando que a exposição ao 

estresse facilitou a manifestação de estratégias passivas de enfrentamento durante a 

exposição a um estressor agudo. No protocolo de SDS, o tratamento com a 

combinação de escitalopram e CBD foi capaz de aumentar essa latência, sugerindo 

que a combinação foi capaz de induzir uma resposta preditiva de um efeito do tipo-

antidepressivo no TST. A imobilidade total, entretanto, não foi diferente entre nenhum 

dos grupos testados do protocolo de SDS. Uma estratégia adotada para refinar a 

análise no TST é a avaliação do decurso temporal da resposta de imobilidade, 

discernindo o tempo de imobilidade dos animais a cada minuto do teste (O’REILLY et 

al., 2006). Nessa abordagem, foi observado que durante o primeiro e quarto minutos 

de teste os animais submetidos ao SDS e tratados com veículo apresentaram uma 

maior imobilidade em relação ao grupo controle. Isso indica que a exposição ao 

estresse alterou as estratégias de enfrentamento adotadas pelos animais. A análise 

da curva cumulativa de imobilidade ao longo dos 6 minutos de teste revela, ainda, que 

os animais estressados tratados com a combinação de escitalopram e CBD 

apresentaram um decurso temporal mais próximo do decurso observado no grupo 

controle em comparação aos outros grupos de animais estressados. Já no modelo de 

CUS, foi encontrado que o estresse foi capaz de aumentar significativamente a 

imobilidade total, mas não houve uma diferença significativa entre os grupos de 

tratamento. Entretanto, a análise cumulativa de imobilidade ao longo dos 6 minutos 

de teste mostrou que o padrão da curva do grupo estressado tratado com a 

combinação de escitalopram e CBD apresenta um deslocamento nos últimos 2 

minutos do teste. No quinto minuto de teste, foi observado que os animais do grupo 

estressado tratado com a combinação de escitalopram e CBD apresentaram uma 

resposta de imobilidade significativamente menor, indicando que a combinação 
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desses fármacos alterou a dinâmica comportamental no que diz respeito a adoção de 

estratégias de enfrentamento no TST. 

 O tratamento por 7 dias com a combinação de escitalopram e URB597 não 

alterou significativamente as respostas comportamentais avaliadas no presente 

estudo em nenhum dos protocolos de estresse. No protocolo de SDS, URB597 

sozinho gerou uma redução da latência para consumo de alimento de animais 

submetidos ao SDS no NSF, mas a combinação dessa droga com escitalopram não 

alterou significativamente a resposta de animais estressados. Em contrapartida, o 

grupo de animais que receberam tratamento apenas com o antidepressivo apresentou 

uma ampla dispersão de dados e uma média maior do que a do grupo estressado 

tratado apenas com veículo, ainda que não tenha atingido significância estatística. 

Essa maior dispersão pode ter se refletido nos dados do grupo de animais que 

receberam o tratamento com escitalopram em combinação com URB597 e contribuído 

para que os dados desse grupo não tenham sido estatisticamente diferentes do grupo 

estressado tratado com veículo. De qualquer maneira, essa observação está em 

consonância com o resultado encontrado por Adamczyk e colaboradores  (2008), que 

descreveram, em um protocolo agudo, que o URB597 não foi capaz de potencializar 

o efeito do ISRS citalopram no teste de nado forçado. Ainda assim, uma investigação 

do potencial da combinação de escitalopram e URB597 em modelos de estresse 

crônico poderia ser complementada pela avaliação do efeito da combinação após um 

maior tempo de tratamento (14 dias, por exemplo).   

 Um dos mecanismos propostos para o CBD é a facilitação da sinalização 

mediada pelo endocanabinóide AEA (LEWEKE et al., 2012). Campos e colaboradores 

(2013b) reportaram que a superexpressão da enzima FAAH impediu o efeito pró-

proliferativo do CBD em cultura de progenitores neurais hipocampais, fomentando um 
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papel da AEA nas ações do CBD. Além disso, os autores sugerem que o tratamento 

repetido (14 dias) com esse fitocanabinoide promoveu o aumento dos níveis de AEA, 

mas não 2-AG, no hipocampo (CAMPOS et al., 2013b). O CBD pode facilitar a ação 

da AEA por reduzir a degradação do endocanabinóide ao competir pela ligação a 

proteínas ligadoras de ácidos graxos, que são carreadoras intracelulares que 

conduzem a AEA até a enzima FAAH para degradação (ELMES et al., 2015). Desse 

modo, esse mecanismo proposto para a ação do CBD é semelhante a atividade 

resultante da inibição da degradação de AEA exercida pelo URB597. Considerando 

os resultados encontrados no presente estudo, entretanto, a facilitação da sinalização 

mediada por AEA parece não ser suficiente para explicar as respostas 

comportamentais encontradas, já que, apesar de a combinação de escitalopram com 

CBD ter tido efeito nos dois modelos de estresse, a combinação de escitalopram com 

URB597 não gerou o mesmo resultado. 

 Além de afetar a disponibilidade de AEA, outros mecanismos são atribuídos ao 

CBD, os quais podem estar relacionados aos efeitos observados frente a combinação 

do fitocanabinóide com escitalopram. Russo e colaboradores (2005) descreveram o 

CBD como um agonista de receptores serotonérgicos 5-HT1A. Em modelos animais, 

esse receptor parece estar envolvido em diversos efeitos comportamentais do CBD. 

A administração aguda do fitocanabinóide na dose de 30 mg/kg em camundongos 

naïve gerou uma redução do tempo de imobilidade no teste do nado forçado e esse 

efeito foi bloqueado pelo antagonista 5-HT1A, WAY100635 (ZANELATI et al., 2010). 

Esse mesmo antagonista atenuou o efeito do CBD de reduzir a resposta do tipo-

ansiogênica gerada pela exposição ao predador (CAMPOS; FERREIRA; 

GUIMARÃES, 2012). Fogaça e colaboradores (2014) indicaram, ainda, que a 

administração de CBD na porção pré-limbica do PFC gerou uma resposta preditiva de 
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um efeito do tipo-ansiolítico em ratos expostos a um estresse de restrição agudo, mas 

esse efeito foi bloqueado pelo antagonista 5-HT1A.  

 Os receptores 5-HT1A também são considerados relevantes no que se refere a 

ação do escitalopram (WANG et al., 2016). Ceglia e colaboradores (2004) propuseram 

que o tratamento por 13 dias com escitalopram gerou uma desensibilização de 

receptores 5-HT1A que contribuiu para a indução de um aumento do conteúdo de 5-

HT extracelular no PFC. Em pacientes diagnosticados com transtorno de ansiedade 

social ou transtorno de pânico o tratamento por no mínimo 12 semanas com 

escitalopram induziu uma significativa redução do binding de [C11]WAY100635 a 

receptores 5-HT1A no hipocampo (SPINDELEGGER et al., 2009).  Esses resultados 

evidenciam um efeito do escitalopram sobre a função de receptores 5-HT1A e são 

condizentes com a proposta de Blier e de Montigny (1994) de que a dessensibilização 

desses receptores contribuiria para a efetividade de antidepressivos. Em vista dessas 

evidências em suporte a hipótese de Blier e de Montigny, associar a ação de inibição 

da recaptação de 5-HT a uma atuação direta em receptores 5-HT1A tem sido apontada 

como uma potencial alternativa para aumentar a efetividade e reduzir a latência para 

observação de uma melhora clínica frente ao tratamento com antidepressivos 

(Celada, Bortolozzi and Artigas, 2013; Artigas, Bortolozzi and Celada, 2017). 

Vilazodona é um antidepressivo que apresenta uma ação dual: atua tanto como um 

inibidor da recaptação de 5-HT quanto como um agonista 5-HT1A. Estudos indicam 

que tal agente teria um melhor perfil de efeitos colaterais e seria efetivo na prática 

clínica após uma semana de tratamento (KHAN, 2009; PIERZ; THASE, 2014). 

Ademais, o agonista parcial de receptores 5-HT1A, buspirona, já é utilizado na clínica 

como tratamento adjunto para pacientes que não responderam ao tratamento com o 

antidepressivo sozinho (BAROWSKY; SCHWARTZ, 2006; DIMITRIOU; DIMITRIOU, 
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1998; MORET, 2005).  Considerando esse cenário, é possível que os efeitos 

resultantes da combinação de escitalopram e CBD estejam relacionados a potencial 

ação do CBD como agonista 5-HT1A, facilitando a ação do escitalopram de modular a 

função do sistema serotonérgico e gerando, assim, efeitos comportamentais após 7 

dias de tratamento. 

 Outro receptor serotonérgico potencialmente envolvido nos efeitos observados 

no presente estudo é o 5-HT3. Bétry e colaboradores (2015) mostraram que o 

antagonista 5-HT3 ondansetrona potencializou o efeito comportamental do ISRS 

paroxetina no teste do nado forçado após um tratamento agudo. Propõe-se que o 

bloqueio de receptores 5-HT3 presentes em interneurônios GABAérgicos corticais 

reduziria o tônus inibitório exercido pelo GABA em neurônios piramidais que se 

projetam para estruturas mesencefálicas, incluindo núcleos monoaminérgicos, como 

o núcleo dorsal da rafe e o locus coeruleus. Com isso, os neurônios piramidais do PFC 

regulam a atividade de neurônios serotonérgicos que se projetam para os próprios 

neurônios piramidais  corticais, o que contribuiria para o aumento da sinalização 

mediada por 5-HT no PFC (ARTIGAS; ANALIA BORTOLOZZI; PAU CELADA, 2017). 

Uma vez que CBD já foi descrito como um modulador alostérico negativo de 

receptores 5-HT3 (YANG et al., 2010), é possível que esses receptores também 

participem nos efeitos encontrados no presente estudo . 

 Os efeitos da combinação de escitalopram e canabidiol também podem estar 

relacionados a efeitos paralelos dos dois fármacos em diferentes sistemas (como o 

próprio sistema endocanabinóide, o dopaminérgico, o GABAérgico e o glutamatérgico) 

(BAKAS et al., 2017; BJORKHOLM et al., 2015; GOBIRA et al., 2015; HOLM et al., 

2011; LINGE et al., 2016; RENARD et al., 2017; SHALABY; KAMAL, 2009; ZHANG et 

al., 2015), em outros processos (como mecanismos neuroimunes ou processos 
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metabólicos) (BENATTI et al., 2018; DE FILIPPIS et al., 2011; KOZELA et al., 2011; 

MARTÍN-MORENO et al., 2011; MUSSELMAN et al., 2013; VALLÉE et al., 2017) e 

vias de sinalização (GIACOPPO et al., 2017; GOBIRA et al., 2015; RENARD et al., 

2017; SEO et al., 2017; VALLÉE et al., 2017; ZHOU et al., 2016). Dentre as vias de 

sinalização afetadas tanto por escitalopram quanto por CBD, como as mediadas por 

mTOR e Wnt, muitas delas convergem para o controle de síntese proteica e 

proliferação celular, processos essenciais para a manifestação de fenômenos 

neuroplásticos, especialmente de plasticidade sináptica (BUDNIK; SALINAS, 2011; 

DWYER; DUMAN, 2013; IGNÁCIO et al., 2016; LI et al., 2010; LIU et al., 2013; 

MAGUSCHAK; RESSLER, 2012; TANG, 2014).   

Paralelamente aos efeitos comportamentais da combinação de escitalopram e 

canabinóides, o padrão de expressão de marcadores moleculares de respostas 

neuroplásticas no hipocampo e no PFC de animais submetidos ao SDS também foi 

distinto dependendo das combinações de tratamento. Dentre as proteínas avaliadas, 

a glicoproteína sinaptofisina constitui uma das mais abundantes proteínas presentes 

na membrana vesicular (TAKAMORI et al., 2006). Sua presença exclusiva em 

vesículas sinápticas a torna um importante marcador de terminais pré-sinápticos 

(KWON; CHAPMAN, 2011). No presente estudo, foi observado que tanto no 

hipocampo quanto no PFC nenhum dos agentes isoladamente alterou 

significativamente a expressão relativa da glicoproteína. No hipocampo, a expressão 

de sinapstofisina foi encontrada significativamente aumentada nos camundongos 

estressados tratados com a combinação de escitalopram e URB597 e os níveis de 

sinaptofisina foram maiores frente ao tratamento com escitalopram e CBD em 

combinação em comparação aos grupos que receberam esses fármacos 

isoladamente. No PFC, a combinação de escitalopram e CBD também gerou um 
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aumento dos níveis dessa glicoproteína vesicular. Considerando que a sinaptofisina é 

um marcador indireto de densidade sináptica (DITYATEV; EL-HUSSEINI, 2006; 

MATOSIN et al., 2016), é possível que essa alteração na expressão relativa de 

sinaptofisina indique que animais que receberam tratamento com a combinação de 

escitalopram e CBD apresentaram uma maior densidade de contatos sinápticos tanto 

no hipocampo quanto no PFC. 

A proteína vesicular sinaptotagmina atua como um sensor de cálcio essencial 

para a rápida exocitose de neurotransmissores evocada por cálcio (BROSE et al., 

1992; FERNÁNDEZ-CHACÓN et al., 2001; GEPPERT et al., 1994; SÜDHOF, 2013). 

No presente estudo, os níveis dessa proteína foram encontrados significativamente 

elevados no hipocampo de animais submetidos ao SDS tratados com URB597 

isoladamente ou com a combinação de escitalopram e CBD. Entretanto, uma limitação 

dessa análise molecular é que não foram avaliados os níveis de sinaptotagmina em 

sua forma fosforilada. A fosforilação dessa proteína pode modular sua interação com 

o complexo SNARE, facilitando o ancoramento de vesículas sinápticas e, 

consequentemente, favorecendo a liberação de neurotransmissores (HILFIKER et al., 

2001; POPOLI et al., 2001; VERONA et al., 2001). Sinaptotagmina é alvo de diversas 

quinases, incluindo proteína quinase C (PKC) e cálcio-calmodulina quinase II (CaMKII) 

(DE JONG et al., 2016; HILFIKER et al., 2001; POPOLI, 1993). Tanto PKC e CaMKII 

já foram apontadas como alvo da ação de antidepressivos. A combinação aguda do 

antidepressivo imipramina e do antidepressivo de ação rápida cetamina em ratos 

gerou um aumento da fosforilação de PKC no PFC (RÉUS et al., 2011). Seo e 

colaboradores (2014) descreveram que escitalopram gerou um aumento da 

arborização dendrítica de neurônios hipocampais de uma maneira dependente de 

CaMKII. Ademais, o tratamento crônico com ISRS gerou um aumento da 
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autofosforilação de CaMKII apenas a nível pré-sináptico no hipocampo (POPOLI et 

al., 1995). Isso pode implicar que efeitos de ISRS sobre a plasticidade sináptica podem 

estar relacionados a ação de CaMKII sobre a proteína sinaptotagmina, induzindo sua 

fosforilação e aumentando a liberação de neurotransmissores (LOTRICH; POLLOCK, 

2005). De fato, Popoli e colaboradores (1997) descreveram que o tratamento crônico 

com antidepressivos gerou um aumento da fosforilação de sinaptotagmina mediada 

por CaMKII no hipocampo de ratos. 

 Outra proteína vesicular avaliada foi a sinapsina 1a/b. Sinapsinas tem uma 

importante atuação no controle da reserva e do recrutamento de vesículas em virtude 

da sua propriedade de interação tanto com a membrana fosfolipídica de vesículas 

quanto com o citoesqueleto de actina (SONG; AUGUSTINE, 2015). Nos animais que 

foram submetidos ao modelo de SDS e tratados com a combinação de escitalopram 

e URB597 o presente estudo encontrou uma elevada expressão de sinapsina 1a/b no 

PFC. Assim como no caso da sinaptotagmina, todavia, para melhor caracterizar o 

efeito das abordagens experimentais empregadas no presente estudo sobre a função 

dessa proteína seria necessário avaliar, também, a razão entre essa proteína na sua 

forma fosforilada em relação a sua expressão total. Sinapsinas são fosfoproteínas alvo 

de diversas quinases, incluindo proteína quinase A (PKA), CaMKII e Extracellular 

signal-regulated kinase (Erk), dentre outras (BONANOMI et al., 2005; CESCA et al., 

2010). A manutenção das vesículas na zona ativa no terminal pré-sináptico depende 

da interação de sinapsinas com as vesículas e com o citoesqueleto, mas, dependendo 

do estado de fosforilação da proteína, mudanças conformacionais alteram a afinidade 

de ligação e favorecem a liberação das vesículas para exocitose (BONANOMI et al., 

2005; BYKHOVSKAIA, 2011; CESCA et al., 2010). 
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 As alterações na expressão de proteínas da maquinaria vesicular de liberação 

de neurotransmissores indicam que as combinações de tratamento geraram efeitos 

significativos no que se refere a plasticidade sináptica, especialmente a nível pré-

sináptico. Adicionalmente, o presente estudo encontrou um aumento da expressão de 

β-actina no hipocampo de camundongos expostos ao SDS e tratados com as 

combinações de escitalopram e CBD ou de escitalopram e URB597. Considerando o 

papel do citoesqueleto de actina no controle e manifestação de fenômenos de 

plasticidade sináptica (FIFKOVÁ; DELAY, 1982; SCHUBERT; DOTTI, 2007; SPENCE; 

SODERLING, 2015), o aumento da expressão de β-actina no hipocampo frente a 

combinação de escitalopram e canabinóides pode estar relacionado a efeitos 

neuroplásticos dependentes de alterações no citoesqueleto. 

 O citoesqueleto de actina é particularmente relevante para o controle dinâmico 

de espinhos dendríticos, protuberâncias presentes nos dendritos que são importantes 

para a compartimentalização de contatos sinápticos (BOSCH et al., 2014; BOSCH; 

HAYASHI, 2012; CARLISLE; KENNEDY, 2005; LAI; IP, 2013; LEI et al., 2016; 

MATSUZAKI et al., 2004). Assim, neurônios granulares do giro denteado do 

hipocampo foram avaliados quanto ao número e a morfologia de espinhos dendríticos. 

Não foram observados efeitos significativos, entretanto, nem do estresse nem dos 

tratamentos quanto ao número de espinhos nos dendritos secundários dos neurônios 

granulares. Com relação a morfologia, ainda que não tenha sido observada uma 

diferença estatística significativa, os animais estressados que receberam tratamento 

apenas com veículo apresentaram uma maior porcentagem de espinhos com a 

morfologia stubby e uma menor porcentagem de espinhos com a morfologia 

mushroom e esse padrão parece ter sido inverso nos animais controle e nos animais 

estressados tratados com a combinação de escitalopram e CBD. Esse padrão distinto 
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é relevante em razão da diferença na proporção pescoço:cabeça observada na 

morfologia desses espinhos dendríticos. Espinhos com a morfologia stubby 

apresentam, em geral, um volume de cabeça reduzido e não possuem um pescoço 

definido. Espinhos com a morfologia mushroom, por outro lado, apresentam um 

volume de cabeça maior e um pescoço definido (ARELLANO et al., 2007; HERING; 

SHENG, 2001; ROCHEFORT; KONNERTH, 2012). Existe uma correlação positiva 

entre o volume da cabeça de espinhos dendríticos e a força do contato sináptico. O 

pescoço, por sua vez, é essencial para a compartimentalização da sinalização 

mediada por Ca2+ nas diferentes sinapses  (ARELLANO et al., 2007; EBRAHIMI; 

OKABE, 2014; HERING; SHENG, 2001; ROCHEFORT; KONNERTH, 2012). Dessa 

forma, esse padrão distinto na proporção entre espinhos stubby e mushroom pode 

indicar consequências funcionais relevantes no que se refere a força e dinâmica de 

contatos sinápticos.  

O giro denteado é considerado o “portão de entrada” do circuito tri-sináptico do 

hipocampo, recebendo projeções do córtex entorrinal através da via perforante (HSU, 

2007; KROOK-MAGNUSON et al., 2015; LOPEZ-ROJAS; HEINE; KREUTZ, 2016). 

Fogaça e colaboradores (2018) reportaram que em camundongos expostos a 14 dias 

de CUS o tratamento com a dose de 30 mg/kg de CBD preveniu a redução do número 

de espinhos dendríticos em ramos secundários e terciários dos dendritos de neurônios 

granulares do giro denteado do hipocampo gerada pelo estresse. Apesar dessas e 

outras evidências sugerindo um importante papel do giro denteado em resposta a 

estresse e ao efeito de psicofármacos (BOLDRINI et al., 2013; SAMUELS et al., 2015), 

Bessa e colaboradores (2008), semelhante ao reportado no presente estudo, não 

encontrou um efeito significativo do estresse e do tratamento crônico com diferentes 

antidepressivos no que se refere ao número de espinhos dendríticos de neurônios 
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granulares maduros. Esse estudo apontou, contudo, que ratos submetidos a 6 

semanas de estresse crônico moderado apresentaram uma redução do número de 

espinhos dendríticos em neurônios piramidais da região CA3 do hipocampo e das 

camadas II/III do PFC, o que foi revertido pelo tratamento crônico com 

antidepressivos. Nesse sentido, a avaliação do número de espinhos dendríticos em 

outras regiões do hipocampo e no PFC poderia fornecer novas evidências sobre 

consequências neuroplásticas dos protocolos empregados no presente estudo e, 

embora não tenha havido tempo hábil para que esses dados sejam inclusos no 

presente estudo, pretende-se fazer essas análises no futuro, uma vez que as lâminas 

já estão disponíveis para análise. 

Embora os resultados encontrados sejam puramente correlacionais, é possível 

que as alterações neuroplásticas geradas pela combinação de escitalopram e CBD 

contribuam para os efeitos comportamentais observados. Uma direta relação causal 

entre respostas neuroplásticas e comportamentais de psicofármacos já foi proposta 

em alguns estudos. Li e colaborares (2010) reportaram que a ação antidepressiva 

rápida da cetamina foi prevenida pela inibição da sinaptogênese dependente de 

mTOR no PFC de ratos. Santarelli e colaboradores (2003) demonstraram que a 

exposição do hipocampo a irradiação gerou um significativo prejuízo no processo de 

neurogênese na camada subgranular do giro denteado e que esse prejuízo na 

neurogênese impediu os efeitos comportamentais da administração crônica do 

antidepressivo fluoxetina tanto em animais não-estressados quanto em animais 

submetidos ao CUS. Bessa e colaboradores (2008), por sua vez, propuseram que os 

efeitos comportamentais de antidepressivos em um modelo animal de estresse 

crônico não seriam prejudicados pela redução da neurogênese hipocampal, mas 

estariam relacionados ao remodelamento sináptico no hipocampo e PFC. Para 
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canabinóides essa relação entre neuroplasticidade e comportamento também já foi 

evidenciada, uma vez que efeito do tipo-ansiolítico do CBD em camundongos 

cronicamente estressados testados no teste de NSF não foi observado em animais 

que foram submetidos a supressão do fenômeno de neurogênese hipocampal 

(CAMPOS et al., 2013b). 

O que normalmente se observa em estudos avaliando o efeito do tratamento 

crônico com antidepressivos é que a janela temporal para indução de alterações 

neuroplásticas é condizente com o tempo necessário para observação dos efeitos 

comportamentais (BESSA et al., 2008; MALBERG et al., 2000; SANTARELLI et al., 

2003). Agentes com propriedades antidepressivas de ação rápida, como a cetamina, 

outros antagonistas de receptores NMDA de glutamato e escopolamina, induzem 

efeitos comportamentais e efeitos neuroplásticos, especialmente sinaptogênese, após 

um curto intervalo de tempo (LI et al., 2010; LIU et al., 2013; VOLETI et al., 2013). 

Fármacos pertencentes à classe dos ISRS, por outro lado, geram efeitos 

neuroplásticos apenas após tratamento por 2 semanas ou mais. Varea e 

colaboradores (2007) reportaram que o tratamento crônico com fluoxetina aumentou 

a densidade de imunomarcação para sinaptofisina no córtex pré-frontal medial após 2 

semanas de tratamento e resultados semelhantes foram reportados por Rapp e 

colaboradores (2004). O tratamento com escitalopram por 4 semanas em ratos 

submetidos ao estresse crônico produziu respostas preditivas de um efeito do tipo-

antidepressivo e, paralelamente, gerou alterações de morfologia sináptica no 

hipocampo e um aumento dos níveis hipocampais de sinaptofisina e sinapsina 1 (LI 

et al., 2015). Efeitos neuroplásticos do CBD em uma dose efetiva em alterar respostas 

comportamentais (30mg/kg) foram reportadas, também, após 2 semanas de 

tratamento em camundongos estressados (CAMPOS et al., 2013b; FOGAÇA et al., 
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2018). Bambico e Belzung (2012) propuseram que o efeito de antidepressivos pode 

estar relacionado a dinâmica de efeitos pró-sinaptogênicos e pró-neurogênicos. A 

curto prazo a ação antidepressiva induzida por agentes como a cetamina estaria 

relacionado a um efeito rápido de indução de sinaptogênese, especialmente no PFC, 

o que envolveria vias de sinalização que modulam a plasticidade sináptica, como vias 

dependentes de mTOR. Por outro lado, em um processo mais lento, a indução de 

neurogênese hipocampal poderia contribuir para a manutenção do efeito 

antidepressivo. Antidepressivos clássicos, como os ISRS, afetariam a sinaptogênese 

de maneira mais lenta e favoreceriam, também, o processo mais lento de 

neurogênese hipocampal, fazendo com que a janela temporal para observação dos 

efeitos seja mais longa (BAMBICO; BELZUNG, 2012). Nesse sentido, o aumento de 

sinaptofisina no PFC induzido pela combinação de escitalopram e CBD, aliada a 

observação de alteração da expressão de outras proteínas da maquinaria vesicular, 

pode indicar que a combinação dos fármacos foi capaz de gerar um efeito pró-

sinaptogênico em um intervalo de tempo reduzido em comparação ao que é 

normalmente necessário para observação do efeito do antidepressivo sozinho. Esse 

fenômeno pode ter contribuído, assim, para a indução de efeitos comportamentais 

mesmo após apenas 7 dias de tratamento com a combinação em animais 

estressados. O presente estudo não avaliou neurogênese hipocampal, mas, dado o 

efeito tanto de antidepressivos quanto de CBD nesse processo, é possível que o 

tratamento com a combinação de escitalopram e CBD altere fenômeno de 

neurogênese hipocampal. 

 Aspectos farmacocinéticos também devem ser considerados ao se avaliar o 

efeito de combinação de fármacos. Em camundongos, a concentração plasmática e 

cerebral de escitalopram atinge o pico dentro de 1 hora após a sua administração 
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(BUNDGAARD; ENEBERG; SÁNCHEZ, 2016). No presente estudo, a administração 

de canabinóides foi realizada sempre no mínimo 1 hora depois da administração de 

escitalopram, ou seja, espera-se que, no momento do tratamento com CBD ou 

URB597, o pico de concentração plasmática do antidepressivo já tenha sido atingido. 

Com relação a outros parâmetros farmacocinéticos, embora CBD tenha sido descrito 

como um inibidor da isoforma CYP3A4 da enzyma CYP450 (YAMAORI et al., 2011), 

uma das isoformas responsáveis pelo metabolismo de escitalopram (HÖSCHL; 

ŠVESTKA, 2008), também outras isoformas, incluindo CYP2C19 e CYP2D6, são 

capazes de metabolizar esse fármaco e possivelmente compensar a inibição da ação 

de CYP3A4. Nesse sentido, Gutierrez e colaboradores (2003) descreveram que o 

inibidor da isoforma CYP3A4 ritonavir não alterou de maneira significativa a 

farmacocinética de escitalopram em humanos. Ademais, a descrição de escitalopram 

como um fraco inibidor de CYP2D6 (HÖSCHL; ŠVESTKA, 2008), uma das isoformas 

responsáveis pelo metabolismo de CBD, Jiang e colaboradores (2011) descreveram 

outras 6 isoformas de CYP450 (CYP1A1, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 e 

CYP3A5) que metabolizam CBD. Sendo assim, é improvável que escitalopram e CBD 

tenham alterado as suas taxas matabólicas basais. Entretanto, para melhor 

caracterizar o perfil de interação farmacocinética dos fármacos estudados, seria 

necessária uma avaliação cuidadosa das concentrações plasmática e tecidual dos 

fármacos, bem como de suas taxas de absorção, eliminação e ligação a proteínas 

plasmáticas. 

A combinação de fármacos para otimização do tratamento é uma abordagem 

usualmente adotada na clínica em pacientes com transtornos psiquiátricos não 

responsivos a abordagem clássica de tratamento com um único fármaco 

(BAROWSKY; SCHWARTZ, 2006; MORET, 2005). A combinação de fármacos é uma 
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abordagem interessante para redução de efeitos colaterais por redução das doses 

utilizadas e otimização do tratamento, especialmente no caso de pacientes não-

responsivos (CHOU, 2010). Os resultados apresentados no presente estudo apontam 

a combinação com canabinóides, especialmente CBD, como uma alternativa para a 

otimização do tratamento com o antidepressivo escitalopram. Ainda deve ser testado, 

entretanto, se a combinação com canabinóides poderia gerar efeitos semelhantes 

com outros fármacos antidepressivos. 
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6. Conclusão 

Os resultados encontrados no presente estudo indicaram que, em 

camundongos estressados, a combinação de escitalopram e CBD foi capaz de gerar 

respostas tidas como preditivas de efeitos do tipo-antidepressivo e do tipo-ansiolítico 

após apenas uma semana de tratamento. Paralelamente aos efeitos 

comportamentais, análises moleculares forneceram indícios de que o tratamento com 

a combinação de escitalopram e CBD foi capaz de gerar alterações de plasticidade 

sináptica.  A pertinência dessas observações é destacada pelo fato de que 

antidepressivos, isoladamente, são capazes de alterar significativamente respostas 

comportamentais e neuroplásticas de animais estressados apenas após tratamento 

prolongado, por 2 semanas ou mais.  

 Desse modo, os dados apresentados evidenciam que a combinação com CBD 

pode ser uma alternativa para otimizar a ação do antidepressivo escitalopram, 

reduzindo a latência para observação dos efeitos comportamentais em modelos 

animais de estresse crônico. Essa otimização pode estar relacionada a facilitação de 

fenômenos neuroplásticos, especialmente de plasticidade sináptica, no hipocampo e 

PFC de camundongos estressados. A generalidade dessa resposta com outros 

antidepressivos permanece por ser testada. 
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