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REFERÊNCIAS 
O modelo de estresse crônico foi capaz de provocar 
deterioração do pelo, um ponto relevante de validação do 
método. Tanto NAC quanto imipramina preveniram o efeito do 
estresse, tendo NAC apresentado efeito com apenas 10 dias 
de tratamento. Os dados de latência e consumo de comida 
doce mostram que há diminuição de neofobia já no primeiro 
dia e que o protocolo deve ser reformulado.  

INTRODUÇÃO 
 A depressão está entre as patologias cuja prevalência mais cresce no mundo1, sendo caracterizada por alterações psicológicas, 
fisiológicas, comportamentais e cognitivas2. Considerando o envolvimento do estresse na etiologia da depressão, modelos 
experimentais de estresse crônico são importantes por possuírem forte validade de construto, face e predição.3 A estimativa de 
que 30-50% dos pacientes não respondam bem ao tratamento com antidepressivos4 reforça a importância do desenvolvimento de 
novos medicamentos. A N-acetilcisteína (NAC), um modulador glutamatérgico, vem sendo investigada para o tratamento de várias 
condições psiquiátricas, incluindo depressão.5 O efeito antidepressivo de NAC foi verificado em provas clínicas com pacientes 
bipolares.6 

CONCLUSÃO  

OBJETIVO 

BALB/c  

GRUPO CONTROLE GRUPO ESTRESSADO 

NAC   
25 mg/kg 

*Nos últimos10 dias de  
estresse 

IMIPRAMINA   
20 mg/kg 

*Durante todo o período  
de estresse 

SALINA 

METODOLOGIA  
Verificar o efeito tipo antidepressivo de NAC em um modelo de 
estresse crônico em camundongos. 

Camundongos machos BALB/c (60 dias) foram isolados 
(1/caixa moradia) e submetidos a diversos tipos de estressores 
durante 21 dias. Os animais foram divididos em grupos 
conforme o tratamento que receberam.  RESULTADOS 
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Fig. 1. Efeito de imipramina (A) e NAC (B) no estado do pelo durante o estresse 
crônico. Sal= salina; IMI=imipramina 20mg/kg; NAC = N-acetilcisteína 25 mg/kg. NS = 
não estressado. Valores expressos em média ± erro padrão. (n=13-14). *p<0.05 
comparado ao controle e #p<0.05 comparado ao grupo salina; ANOVA de medidas 
repetidas/SNK.  
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 A análise dos dados dos testes de hole board, consumo de 

comida palatável (realizada por Kruskal-Wallis) e interação 
social (realizada por ANOVA) não demonstrou diferença 
significativa entre os grupos. 

Foram realizadas semanalmente pesagem corporal e análise 
do pelo. O comportamento dos animais foi avaliado através 
dos testes de consumo de comida palatável, hole board e 
interação social. 

Fig 2. Dosagem sérica de corticostero-
na. Valores expressos em média ± erro 
padrão. (n=6-7). ANOVA. 


