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RESUMO 

O presente projeto objetivou comparar duas formulações obtidas da planta brasileira Trichilia catigua, 
a fração acetato de etila (FAE) e a emulsão da FAE, com a possibilidade que as mesmas possam ser utilizadas 
futuramente como parte de medicamento para o tratamento da depressão. Foram realizados testes 
comportamentais como o teste do campo aberto e o teste do nado forçado, em camundongos, para se 
comparar o desempenho dos animas que receberam cada formulação. Foram utilizados camundongos 
machos adultos Balbi/C, pesando de 20 a 30 g. A FAE da Trichilia catigua (200 e 400 mg/kg), emulsão da 
FAE, salina ou fluoxetina (5mg/kg) foram administrados oralmente por gavagem em um volume de 10 ml/kg. 
O tratamento foi realizado durante 14 dias consecutivos, uma vez ao dia. Os procedimentos experimentais 
utilizados neste estudo respeitaram os princípios éticos do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 
(COBEA) e aprovados pelo Comitê de Ética da UEM (CEUA nº 5570060618). Apesar de não se observar 
resultados estatisticamente significantes, em função do número reduzido de animais ensaiados, os resultados 
obtidos indicam que a emulsão obtida da FAE é superior a FAE no comportamento de camundongos avaliados 
no teste do nado forçado, indicando possível atividade tipo antidepressiva da formulação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trichilia catigua; antidepressivos, comportamento, neurociência 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A depressão é uma doença que atinge a maior parte da população mundial. 
Caracterizada por uma profunda tristeza, a depressão é um dos transtornos psicológicos 
mais comuns, acometendo 350 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS), prevê que até 2020, seja a doença incapacitante mais frequente de todas. Hoje, ele 
já é a principal causa de incapacidade no mundo, além de ser um significativo fator de 
comorbidade (OMS, 2012). 

Embora existam inúmeros medicamentos antidepressivos no mercado, apenas 60% 
da população doente tem resposta positiva a eles. Além disso, os medicamentos 
antidepressivos apresentam uma latência em torno de 2 semanas para a instalação de seu 
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efeito terapêutico. Desta forma, é necessária a busca por novos antidepressivos que 
apresentem menor latência e incidência de efeitos adversos.   

A biodiversidade brasileira consiste em um grande arsenal de recursos naturais com 
potencial na produção de novas drogas com fins medicinais. A Trichilia catigua é uma 
árvore de porte médio distribuída pelos países da América do Sul. No Brasil, é conhecida 
como “catuaba”, “catuama” e “catiguá” e tem sido utilizada popularmente como tônico no 
tratamento de fadiga, estresse, impotência e problemas de memória (GODINHO et al., 
2002).  

Efeitos tipo-antidepressivos já foram relatados com o uso do extrato hidroetanólico 
(CAMPOS et al., 2005) e da fração acetato de etila (FAE) de Trichilia catigua (BONASSOLI 
et al., 2012) em ratos e camundongos. No entanto, tanto o extrato hidroalcoolico, quando a 
FAE, são formulações de difícil dissolução no suco gástrico, o que pode comprometer a 
absorção e a eficácia farmacológica das mesmas. 

Portanto, neste trabalho, tivemos por objetivo de comparar o efeito de diferentes 
formulações obtidas de Trichilia catigua, i.e., a FAE e a emulsão da FAE, em testes 
comportamentais que medem atividades tipo-antidepressivas de substâncias. 

 

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1  ANIMAIS 

Foram utilizados camundongos machos adultos Balbi/C, pesando de 20 a 30 g, os 
quais foram divididos em 2 grupos (FAE e emulsão) e em 4 subgrupos cada (salina, 
fluoxetina, 200mg e 400mg). Os animais permaneceram em condições padrões de 
alojamento, com ciclo de luz claro/escuro (12 h), temperatura controlada (22 ± 1ºC) e 
suprimento de água e ração à vontade durante o desenvolvimento de todo o experimento. 
Os procedimentos experimentais utilizados neste estudo respeitaram os princípios éticos 
do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pelo Comitê 
de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, 
Brasil (CEUA nº 5570060618).  

 
2.2 TRATAMENTO 
 

A FAE da Trichilia catigua (200 e 400 mg/kg), emulsão da FAE (200 e 400 mg/kg), 
veículo ou fluoxetina (5 mg/kg) foram administrados por gavagem em um volume de 10 
ml/kg utilizando uma seringa de tuberculina cânula (0,1 cm × 4 cm). Fluoxetina e FAE foram 
dissolvidas em salina (NaCl 0.9%). A emulsão da FAE foi dissolvida em óleo de canola. Os 
tratamentos foram administrados uma vez ao dia durante 14 dias consecutivos. As 
formulações de T. catigua, foram fornecidas pelo Prof Dr João Carlos Palazzo de Melo, do 
laboratório de Farmacognosia UEM. A fluoxetina foi adquirida da Sigma Aldrich Chemicals. 

 

2.3  TESTES COMPORTAMENTAIS 

Um dia após a última administração, os animais foram sujeitos ao Teste do Campo 
Aberto e posteriormente ao Teste do Nado Forçado. Os testes comportamentais foram 
realizados em uma sala escura com o mínimo barulho de fundo. Computadores e 
cronômetros foram utilizados pelo observador para pontuar os comportamentos. 
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Teste do Nado Forçado. O TNF foi realizado de acordo com os métodos descritos 

por Porsolt et al. (1977). É amplamente utilizado como modelo animal para rastrear drogas 

com potencial tipo-antidepressivo. O teste é baseado na observação de que roedores, após 

movimentos orientados para a fuga, desenvolvem imobilidade. Assim, a imobilidade ou 

"desespero" comportamental exibido no teste tem sido aceito como modelo animal de 

depressão, no qual medicamentos antidepressivos reduzem o tempo de imobilidade.        

Brevemente, o camundongo foi gentil e individualmente colocado em um becker de vidro 

que continha água em torno de 23°C em uma quantidade suficiente para que o camundongo 

não conseguisse tocar no fundo do recipiente ou escapar do mesmo. Nos primeiros 2 

minutos de teste, se avalia quantidade de tempo em que o camundongo passou ativo até 

seu primeiro episódio de imobilidade (latência) e o tempo total de imobilidade. Com isso, 

espera-se que em camundongos controle negativo (animais que receberam solução salina) 

o tempo da primeira imobilidade demore mais para ocorrer, assim como, espera-se que o 

tempo total de imobilidade seja menor. Entretanto, em animais com comportamento do tipo 

depressivo, o momento da primeira imobilidade é mais precoce e o tempo total de 

imobilidade é maior. Para completar os 6 minutos de teste, são avaliados também os 

últimos 4 minutos. Nesse período avalia-se apenas o tempo total de imobilidade e 

pressupõe-se resultados similares aos observados nos primeiros 2 minutos, ou seja, maior 

imobilidade em camundongos com comportamento tipo depressivo e menor imobilidade em 

camundongos controle negativo. 

Figura 1: Representação dos principais comportamentos que podem ser 
desenvolvidos quando ratos são expostos a condições específicas no TNF.  

Fonte: adaptado de CRYAN; MARKOU; LUCKI, 2002. 

 

Teste do Campo Aberto. O TCA é realizado em uma arena circular ou quadrada 
cercada por paredes de forma que o animal não possa fugir. O animal é localizado e 
rastreado em 3 regiões, cabeça, corpo e cauda. Esse teste foi desenvolvido, sugerindo que 
a defecação e atividade motora do animal no campo aberto como indicadora de seu estado 
emocional. Espera-se, portanto, que o camundongo não tenha sua mobilidade alterada 
quando comparada a animais sadios. A avaliação do teste consiste numa leitura realizada 
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por um software, Any Maze (Stoelting, USA), que avalia graficamente a distância total 
percorrida e outros parâmetros que podem ser adicionados pelo operador de acordo com 
a necessidade de cada teste.  

Figura 2: Representação do teste do Campo Aberto e rastreio do movimento e da posição do 
animal.  

Fonte: ANY-Maze software (Stoelting, USA). 

 

2.4  ANÁLISE ESTATÍSTICA: 

Os dados são expressos como médias ± erro padrão das médias (EPms). Foi 
realizada a análise de variância (ANOVA) one-way seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
Valores de p<0.05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Obtiveram-se os seguintes grupos experimentais conforme Tabela 1. Foram feitas 
aplicações diárias nos camundongos, por um mesmo operador, durante 14 dias de veículo, 
fluoxetina, FAE e emulsão da FAE. No 15º dia, no período da manhã os testes 
comportamentais foram executados, sendo primeiro realizado o Teste do Campo Aberto (5 
min) e após o Teste do Nado forçado (6 min). 

 

Grupos n 

Veículo (Vei) 9 

Fluoxetina (5 mg) (Fluo) 10 

FAE 200 mg (FAE200) 13 

FAE 400 mg (FAE400) 13 

Emulsão FAE 200 mg (eFAE200) 8 

Emulsão FAE 400 mg (eFAE400) 5 

 

Tabela 1: Grupos experimentais 
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Figura 3. Efeito dos tratamentos na distância percorrida, entradas na zona central e tempo na 
zona central do teste do Campo Aberto. As colunas representam as médias e as barras os EPMs 

dos grupos experimentais.  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Pode-se observar na Figura 3, que os tratamentos não alteraram de forma 
significativa a locomoção geral dos animais. A ANOVA não identificou diferenças 
estatísticas em relação a distância percorrida (F3,37=0.74, p=0.54), número de entradas no 
centro (F3,38=0.36, p=0.79) e tempo na zona central (F3,37=0.88, p=0.46).  

Quando não há alteração na mobilidade dos animais, tanto controle positivo, 
negativo e tratamentos, mostra-se que tanto os fármacos testados quanto os veículos 
modulam de forma similar o controle do movimento, indicando que não há mudanças 
significativas nesse sistema no teste efetuado. Este resultado é desejado, uma vez que 
indica que os tratamentos não interferiram com uma possível atividade antidepressiva da 
FAE e emulsão da FAE.  
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O tempo na zona central e o número de entradas na zona central demonstram a 
curiosidade do animal e o desejo de permanecer explorando o campo que lhe é 
apresentado. Quanto maior o tempo na zona central, maior é o indicativo de ausência de 
sinais de ansiedade ou depressão do camundongo. Há diferença entre os controles e os 
fármacos testados, uma vez que a FAE modula tal comportamento e induz o animal a 
permanecer mais tempo nessa região se agirem de forma efetiva, com o efeito do tipo 
antidepressivo.  

 

Figura 4. Efeito dos tratamentos na latência para o primeiro episódio de imobilidade (seg) e na 
imobilidade durante os últimos 4 minutos do teste do Nado Forçado (min). As colunas 

representam as médias e as barras os EPMs dos grupos experimentais. *p<0.05 (ANOVA seguida 
do teste de Tukey). 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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Ao analisar a Figura 4, que se refere ao tempo de latência para o primeiro episódio 
de imobilidade no teste do nado forçado, é possível observar que quando comparado o 
tratamento com fluoxetina (controle positivo) com a FAE 200 mg e a emulsão da FAE 200 
mg obtidas de Trichilia catigua houve diminuição o tempo de latência dos camundongos. 
No entanto, estes valores não atingiram significância estatística (ANOVA seguida de Tukey, 
F5,57=2,21, p=0.07).  

A latência indica a quantidade de tempo em que o animal permaneceu móvel até o 
seu primeiro episódio de imobilidade. Nos testes elaborados, quanto mais tempo o animal 
demorar para ficar imóvel maior é a similaridade com comportamentos sadios, ou seja, um 
animal sem comportamentos tipo depressivo tende se movimentar mais no recipiente para 
não se afogar e lutar por sua sobrevivência. Uma vez que o reservatório de água é um 
ambiente hostil a tentativa de escape do camundongo é um sinal positivo e é representado 
por movimentos corpóreos.  

Já quando se analisou o tempo de imobilidade nos últimos 4 minutos, observou-se 
uma diminuição deste parâmetro para a fluoxetina FAE400 e eFAE 200 e 400 (F5,56=3.17, 
p=0.01). O tratamento com a eFAE200 mostrou-se diferente do veiculo (p<0.05). Este 
resultado indica que a eFAE200 resultou em efeito tipo antidepressivo em camundongos 
avaliados no teste do nado forçado.  

O tempo de imobilidade nos últimos 4 minutos representa a força do animal em 
resistir a situações extremas para sua sobrevivência quando já houveram 2 minutos de 
teste em que o esforço já foi explorado de forma intensa. Os camundongos que ficam um 
menor tempo imóveis, ou seja, realizam maior movimentação, nos últimos 4 minutos, 
demonstram um comportamento que é similar àqueles de animais sadios. Efeito desejado 
em testes que avaliam a atuação de possíveis antidepressivos.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos possibilitaram comparar o efeito tipo antidepressivo de 
diferentes formulações obtidas de Trichilia catigua, o qual mais efetivo, nos quesitos 
avaliados, foi a emulsão de 200mg. Espera-se com este estudo, contribuir para a área de 
ciências farmacêuticas e neurociência comportamental na busca de novos fármacos 
originários da flora brasileira. Observou-se também que os resultados obtidos corroboraram 
com estudos prévios sobre Trichilia catigua, reforçando suas propriedades terapêuticas.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BONASSOLI, V.T. et al. Subchronic administration of Trichilia catigua ethyl-acetate 
fraction promotes antidepressant-like effects and increases hippocampal cell 
proliferation in mice. Journal of Ethnopharmacology, 143:(179-184), 2012. 

 

CAMPOS, M.M. et al. Antidepressant-like effects of Trichilia catigua (Catuaba) extract: 
evidence for dopaminergic-mediated mechanisms. Psychopharmacology (Berlin) 182:45-
53, 2005. 

 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

CHASSOT, J.M. et al. Preclinical evaluation of Trichilia catigua extracts on the central 
nervous system of mice. Journal of Ethnopharmacology 137:1143-1148, 2011. 

 

GODINHO, J. et al. Ethyl-acetate fraction of Trichilia catigua restores long-term 
retrograde memory and reduces oxidative stress and inflammation after global 
cerebral ischemia in rats. Behavioural Brain Research 337:(173–182), 2018.  

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Depression – Fact sheet n° 369. 2012. 
Disponível em: < http://www.who.int/> Acesso em: 04 ago. 2013.  

 

BORSINI, F.; MELI, A. Is the forced swimming test a suitable model for revealing 

antidepressant activity? Psychopharmacology, v. 94, n. 2, p. 147–60, 1988. 

 

 R.D. Porsolt, A. Bertin, M. Jalfre. Behavioral despair in mice: a primary screening test for 

antidepressants. Archieves of Internal Pharmacodynamics and Therapeutics, 229 (1977), 

pp. 327-336 

 

F.L. Beltrame, E. Rodrigues Filho, F.A.P. Barros, D.A.G. Cortez, Q.B.A. Cass Validated 

higher-performance liquid chromatography method for quantification of cinchonain 

ib in bark and phytopharmaceuticals of Trichilia catigua used as catuaba Journal of 

Chromatography, 25 (2006), pp. 257-263 

 


