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*Bolsa PBic CNPq

Referências

Grupo Subgrupo Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4
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(IMI) PPI

Teste de Porsolt +  IMI 

(1h após)

SAL (19h e 23 h 

após dia 2) 

+ 

Teste de Porsolt

PPI

Sham PPI

Nenhuma

manipulação

Nenhuma

manipulação PPI

Salina

(SAL)

PPI SAL SAL PPI

Imipramina

(IMI)

PPI IMI IMI PPI

Foram utilizados ratos Wistar machos (60 dias) provenientes 

da FEPPS (Porto Alegre, RS). O trabalho foi aprovado pela CEUA-

UFRGS (nº 20406). Desenho experimental:

Tratamento com imipramina reduz a imobilidade dos 

animais no teste de Porsolt 

Figura 1. Administração de imipramina 

(20mg/kg/administração) reduz a 

imobilidade dos animais no teste de 

Porsolt. Dados expressos em 

média EP (n=12 por grupo). Teste t 

não pareado: *p<0,05. 

Exposição ao teste de Porsolt reduz a intensidade do PPI 

e o tratamento com imipramina não reverte esse prejuízo 

Figura 2. Efeito da exposição ao 

teste de Porsolt no teste de 

inibição de sobressalto por pré-

pulso (PPI) em diferentes 

intensidades de pré-pulso (68,73 e 

77 dB). Os animais foram 

avaliados duas vezes quanto ao 

desemprenho no PPI (antes e 

após a exposição ao teste de 

Porsolt). No gráfico são mostrados 

os resultados obtidos durante a 

segunda exposição. (A) 68 dB: 

ANOVA de duas vias seguida pelo 

teste Student-Newman-Keuls: 

*p<0.05. (B) 73 dB: ANOVA de 

duas vias seguida pelo teste 

Student-Newman-Keuls: *p<0.05. 

(C) 77dB: ANOVA de duas vias 

seguida pelo teste Student-

Newman-Keuls: *p<0.05. 

Resultados estão expressos como 

média EP (n=8-14 por grupo). 

O teste da natação forçada (ou teste de Porsolt) é utilizado para a

detecção de compostos com atividade do tipo antidepressiva [1],

consistindo em uma importante ferramenta para estudar aspectos

relacionados ao estado depressivo em roedores [2]. Trabalhos mostram

que a exposição à natação forçada é capaz de afetar o desempenho de

ratos em tarefas usadas para avaliar memóra espacial em roedores [3,4],

indicando que esse teste pode induzir prejuízo cognitivo. Prejuízos

cognitivos não são um achado exclusivo da depressão, sendo também

observados em outras doenças neuropsiquiátricas. Interessantemente,

alguns autores postulam que a imobilidade desenvolvida pelos animais

durante o teste de Porsolt representaria um estado similar ao

embotamento afetivo observado na esquizofrenia [5]. Nesse contexto, o

teste da natação forçada surge como uma ferramenta para o estudo de

prejuízos cognitivos. A inibição da resposta de sobressalto por pré-pulso

(PPI) é um elemento essencial de integração entre informações

sensoriais e cognitivas e tem se mostrado sensível a agentes estressores

usados para modelar sintomas do tipo depressivo em roedores [6]. O

objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da exposição à natação

forçada repetida na resposta de PPI em ratos.

Os resultados mostram que o estresse da natação forçada

e, também, da gavagem reduzem a inibição de sobressalto por

pré-pulso, indicativo de prejuízo em processos pré-atencionais. A

imipramina parece proteger dos efeitos deletérios do estresse no

PPI, o que sugere que o prejuízo observado é sensível a

antidepressivos.
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Teste de Porsolt – os animais foram submetidos a duas sessões de

natação: a primeira com 15 min de duração e a segunda, com 5 min,

separadas por um intervalo de 24h. As administrações de SAL ou IMI

foram realizadas 1, 19 e 23h após a primeira sessão de natação. A

natações ocorreram em um tanque com 50 cm de profundidade e X cm

de diâmetro preenchido com água a 19 1ºC.

PPI – realizado numa câmara de sobressalto 

(Insigth®) que produziu o estímulo de 

sobressalto de 105dB (20ms de duração) e os 

estímulos de pré-pulso de 68, 73 e 77 dB 

(20ms de duração). O teste foi conduzido após 

5min de aclimatização ao aparelho sob ruído 

de fundo contínuo de 60dB. A resposta de PPI foi avaliada após

exposição a aproximadamente 60 blocos randomizados de combinações

de exposições apenas ao pulso ou a combinações de pulso precedido

por diferentes intensidades de pré-pulso. Os resultados foram expressos

em percentual de inibição da resposta de sobressalto precedido por pré-

pulso (%PPI).

Resultados


