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RESUMO 

BERTAGLIA, E. B. Efeitos da sibutramina e do metilfenidato em modelo animal do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) induzido em camundongos 

por etanol no período pós-natal. [Effects of sibutramine and methylphenidate in an animal 

model of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) induced in mice by ethanol in the 

postnatal period] 2017. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é uma condição que pode ser 

caracterizada pela falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. A fisiopatologia do TDAH 

está relacionada, principalmente, a alterações no sistema dopaminérgico, noradrenérgico e 

serotoninérgico do sistema nervoso central. Dentre os tratamentos utilizados destaca-se a 

farmacoterapia com metilfenidato, potencial droga de abuso, que age como inibidor da 

recaptação de dopamina, noradrenalina e serotonina; por outro lado, o sal de sibutramina 

monoidratada, que possui mecanismo de ação farmacológico semelhante nestes sistemas de 

neurotransmissão central, ainda não teve sua utilização testada em um modelo do TDAH. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos da administração prolongada (28 – 32 

dias) de sibutramina e de metilfenidato em modelo animal do TDAH induzido pela exposição 

ao etanol no período pós-natal em camundongos, avaliando-se o ganho de peso semanal, o 

consumo de água e de ração, bem como o comportamento animal, por meio da avaliação geral 

no campo aberto e nos testes do labirinto em cruz elevado, da suspensão pela cauda, do 

reconhecimento de objetos e do labirinto em T. Foram avaliados também os níveis dos 

neurotransmissores e seus metabólitos em diferentes estruturas cerebrais. Os resultados 

mostraram que o modelo animal do TDAH induzido pela exposição ao etanol no período pós-

natal apresentou hipoatividade no campo aberto seguida de aumento da atividade, não 

apresentou alterações nos níveis de ansiedade no labirinto em cruz elevado, como também 

mostrou comportamento tipo-depressivo no teste de suspensão pela cauda e marcante déficit 

na memória de trabalho e atenção no teste de reconhecimento de objetos e labirinto em T. Em 

relação ao tratamento prolongado com sibutramina e metilfenidato, não foram observadas 

alterações no ganho de peso semanal e consumo de água e ração. No campo aberto o 

metilfenidato normalizou a atividade dos camundongos, enquanto a sibutramina causou 

hiperatividade. No labirinto em cruz elevado não foram observadas alterações nos níveis de 



 

 

ansiedade. No teste de suspensão pela cauda o metilfenidato ocasionou comportamento tipo-

depressivo nos camundongos salina, enquanto a sibutramina reverteu os efeitos depressivos 

dos etanol. O metilfenidato melhorou a memória de trabalho e atenção dos camundongos que 

receberam etanol tanto no teste de reconhecimento de objetos quanto no labirinto em T, já a 

sibutramina foi capaz de fazê-lo apenas no labirinto em T. 

Palavras-chave: Sibutramina. Metilfenidato. TDAH. Memória. Atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BERTAGLIA, E. B. Effects of sibutramine and methylphenidate in an animal model of 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) induced in mice by ethanol in the 

postnatal period. [Efeitos da sibutramina e do metilfenidato em modelo animal do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) induzido em camundongos por 

etanol no período pós-natal.] 2017. 136 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

The attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a condition that can be characterized 

by the lack of attention, impulsivity and hyperactivity. The pathophysiology of ADHD is 

related mainly to changes in the dopaminergic system, noradrenergic and serotoninergic of 

central nervous system. Among the treatments used stands out the pharmacotherapy with 

methylphenidate, potential drug of abuse, which acts as an inhibitor of the reuptake of 

dopamine, noradrenaline and serotonin; on the other hand, the salt of sibutramine 

monohydrate, which has a pharmacological mechanism of action similar in these systems of 

central neurotransmission, have not had their use tested in a model of ADHD. Thus, the 

objective of this work was to study the effects of prolonged administration (28 - 32 days) of 

sibutramine and methylphenidate in an animal model of ADHD induced by exposure to 

ethanol in the postnatal period in mice, evaluating the weight gain weekly, the consumption of 

water and feed, as well as animal behavior, through the general assessment in open field, and 

in the elevated plus maze, and in the tests of tail suspension, the recognition of objects and the 

T maze. We evaluated the levels of neurotransmitters and their metabolites in different brain 

structures. The results showed that the animal model of ADHD induced by exposure to 

ethanol in the postnatal period showed hypoactivity in the open field followed by increased 

activity, showed no changes in the levels of anxiety in the elevated plus maze, as also shown 

depressive-like behavior in the tail suspension test and striking deficit in working memory 

and attention in the test of recognition of objects and T maze. In relation to the prolonged 

treatment with sibutramine and methylphenidate, no alterations were observed in weight gain 

weekly, and consumption of water and food. In the open field, methylphenidate normalized 

the activity of mice, while sibutramine caused hyperactivity. In the elevated plus maze no 

changes were observed in anxiety levels. In the tail suspension test methylphenidate caused 

depressive-like behavior in mice salina, while sibutramine reversed the effects of depression 



 

 

of ethanol. Methylphenidate has improved the working memory and attention of mice that 

received ethanol both in the test of recognition of objects as the maze in T, since sibutramine 

was able to do it only in the maze in T. 

 

Keywords: Sibutramine. Methylphenidate. ADHD. Memory. Attention. 
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1. INTRODUÇÃO  

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é considerado como um 

transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por níveis prejudiciais de desatenção, 

desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – (DSM-V: 

American Psychiatric Association – APA, 2013).  

O DSM-V classifica o TDAH em três subtipos: tipo predominantemente 

hiperativo/impulsivo, tipo predominantemente desatento e tipo combinado. O diagnóstico 

diferencial para os subtipos é realizado por meio de critérios clínicos e escalas de avaliação. 

Dentre os mais utilizados e validados cientificamente estão os critérios dispostos no DSM-V, 

2013. De acordo com o DSM-V, como critério clínico para diagnóstico deve-se levar em 

consideração um padrão persistente e presente (nos últimos seis meses) de pelo menos seis de 

um total de nove sintomas de desatenção, e/ou seis sintomas de hiperatividade/impulsividade, 

de um total de nove sintomas. No entanto, para adolescentes mais velhos e adultos (17 anos 

ou mais), pelo menos cinco sintomas são necessários. 

Quanto à prevalência global do transtorno, há diversidade entre estudos de diferentes 

países e isso se deve, provavelmente, aos diferentes critérios e escalas adotados (HORA et al., 

2015). Contudo, de acordo com o DSM-V (APA, 2013) a prevalência média mundial 

estimada é de 5 % das crianças e 2,5 % dos adultos.  

No Brasil estudos apontam diferentes prevalências do TDAH. Vasconcelos e 

colaboradores (2003) e Fontana e colaboradores (2007) avaliaram indivíduos com idade entre 

seis e doze anos e encontraram prevalência de 17,1 % e 13 %, respectivamente. O estudo 

realizado por Freire e Pondé (2005), que avaliou indivíduos entre seis e dezessete anos, 

estimou em 6,7 %.  

Considerando a prevalência associadas ao gênero, parece haver predomínio do 

transtorno no sexo masculino em relação ao feminino (SZATMARI; OFFORD; BOYLE, 

1989), sendo estimada uma proporção que varia entre 2:1 a 9:1 dependendo do subtipo 

encontrado (BAUERMEISTER et al., 2007; RUCKLIDGE, 2010). No sexo feminino, 

geralmente, observa-se certa predominância do subtipo desatento, enquanto os meninos são 
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frequentemente hiperativos (RUCKLIDGE, 2010), o que pode facilitar o diagnóstico e 

referimento destes nos serviços de saúde. Portanto, os correlatos clínicos podem não ser 

influenciados por gênero, mas sim por vieses relacionados às práticas clínicas (BIEDERMAN 

et al., 2005). 

Como os sintomas neuropsicológicos associados ao TDAH são mais evidentes em 

crianças no período pré-escolar (DALEY et al., 2009; TARVER; DALEY; SAYAL, 2014) e 

em alguns indivíduos podem declinar com a idade, cabe ressaltar que os  indivíduos com 

TDAH poderão apresentar persistência dos sintomas até a idade adulta (GEISSLER; LESCH, 

2011). 

Desta forma, o TDAH torna-se uma preocupação para a saúde pública e para seus 

gestores, tanto pelas dificuldades associadas ao diagnóstico, quanto pelo impacto econômico 

para a sociedade. Em comparação com pacientes não-saudáveis, os gastos individuais em 

hospitais por pacientes com TDAH são maiores que o dobro quando comparados aos de 

indivíduos sem o transtorno (LEIBSON et al., 2001). Além disso, há custos indiretos 

relacionados aos comportamentos de alto risco (SHEKIM et al., 1990; BIEDERMAN et al., 

1993) que incluem o uso de substâncias psicoativas (BAKHSHANI, 2013) como, por 

exemplo, o tabaco (MILBERGER et al., 1997; MANNUZZA; KLEIN, 2000), abuso de 

substâncias alcoólicas na infância, na adolescência (HARSTAD et al., 2014) e na fase adulta 

(KNOP et al., 2008). 

O TDAH pode se apresentar isoladamente ou associado a outros transtornos ou 

desordens (comorbidades). Dentre as comorbidades com o TDAH, destacam-se o transtorno 

de humor, em particular, o transtorno bipolar (ARNOLD et al., 2011; BIEDERMAN et al., 

2013), as desordens de múltipla ansiedade e transtorno desafiador opositivo (GHANIZADEH 

et al., 2008; LYCETT et al., 2014), desordem do espectro autista (ROMMELSE et al., 2010), 

desordens de aprendizagem (DUPAUL; GORMLEY; LARACY, 2012), síndrome de Tourette 

(ACOSTA et al., 2004), ansiedade e depressão (MILL, 2007; STROHMEIER et al., 2015).  

1.1.    Etiologia do TDAH 

A exata causa do TDAH é ainda desconhecida (THAPAR et al., 2013). Tanto fatores 

genéticos (THAPAR et al., 2007) como fatores ambientais (BANERJEE; MIDDLETON; 

FARAONE, 2007) podem contribuir para o desenvolvimento desse transtorno, considerado, 
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portanto, uma interação entre gene-ambiente (LARSSON; LARSSON;  LICHTENSTEIN, 

2004) com natureza poligenética (ZHANG et al., 2012).  

1.1.1. Genética e TDAH 

Com hereditariedade que varia de 75 % a 91 %, o TDAH pode ser considerado uma das 

condições psiquiátricas mais hereditárias (FARAONE et al., 2005; FARAONE; MICK, 

2010). Desta forma, estudos moleculares têm observado polimorfismos genéticos ligados à 

transmissão dopaminérgica e mostraram a importância da disfunção deste sistema na gênese 

do TDAH (BARKLEY et al., 2006). Estas alterações envolvem polimorfirsmos do gene 

transportador de dopamina – SLC6A3/DAT1 – que codifica a proteína transportadora de 

dopamina – dopamine transporter, DAT – (MADRAS, MILLER e FISCHMAN, 2005; 

SPENCER et al., 2005; FRANK et al., 2012) e genes ligados aos receptores de dopamina 

(dopamine receptor, DR) – DRD2, DRD3, DRD4 e DRD5 que codificam os receptores de 

dopamina D2, D3, D4 e D5, respectivamente, e estão acoplados à proteína G –  (OLDENHOF 

et al., 1998; BARKLEY et al., 2006; GIZER; WALDMAN, 2009; VOLKOW et al., 2009;  

FRANKE et al. 2012; WU et al., 2012;).  

No gene SLC6A3/DAT1, 40 pares de base de repetições em tandem (variable number 

of tandem repeat, VNTR; são cópias de sequência de DNA que se posicionam adjacentes uma 

em relação à outra) na região 3’ não traduzida – 3’UTR –  (esta região possui o grampo de 

terminação e forma o RNA mensageiro durante a transcrição do DNA) ou o haplótipo 9-6 

(formado pelo alelo de repetição 9 do VNTR e o alelo de repetição 6 do VNTR no intrão 8 do 

gene) estão associados ao TDAH em adultos, enquanto que em crianças  há persistência do 

haplótipo 10-6 (FRANKE et al., 2008). Essas diferenças podem indicar a modulação desse 

gene no fenótipo do TDAH ao longo da vida, uma vez que fatores ambientais como hábito de 

fumar, ingerir etanol ou uso de outras drogas podem influenciar a regulação da proteína 

transportadora de dopamina (MADRAS et al., 2005; FRANKE et al., 2008; FRANKE et al., 

2012). Além disso, a presença do haplótipo 9-6 já tem sido associada ao aumento no volume 

estriatal em indivíduos com TDAH (ONNINK et al., 2016). 

Quanto aos receptores de dopamina, o receptor de dopamina D4 pertence à família de 

receptores tipo D2 que atuam inibindo a adenilciclase (OLDENHOF et al., 1998) e é 

codificado pelo gene DRD4. Há fortes evidências que associam os 48 pares de base VNTR no 
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éxon 3 e os alelos mais comuns deste polimorfismo (repetições de 2, 4 e 7 alelos) com o 

TDAH (GIZER, FICKS e WALDMAN, 2009). 

Os trabalhos relacionados com os genes DRD2, DRD3 e DRD5, os achados relativos ao 

DRD5 parecem ser mais promissores. O gene DRD5 codifica a proteína receptora de 

dopamina D5. Esta pertence à classe dos receptores do tipo D1 que atuam na estimulação da 

atividade da adenilciclase (SUNAHARA et al., 1991). O polimorfismo relacionado ao TDAH 

mais estudado neste gene é uma repetição dinucleotídica de 18,5 kb na região 5’ (kb = kilo 

(quilo) de pares de bases = 1.000 pb) e consiste de 12 alelos que variam entre 134 a 156 pb 

(GIZER; FICKS; WALDMAN, 2009). 

Além destes, estão relacionados à genética do TDAH os genes SLC6A4/5-HTT/SER 

que codificam a proteína transportadora de serotonina (QUIST et al., 2003; RETZ et al., 2004; 

GIZER; FICKS; WALDMAN, 2009), bem como os genes SLC6A2/NET que codificam a 

proteína transportadora de noradrenalina e ADRA2A e ADRA2C que codificam a proteína 

receptora de noradrenalina  (BARR et al., 2001; PARK et al., 2005; GIZER; FICKS; 

WALDMAN, 2009), além do glutamato (TURIC et al., 2004). 

Quanto à importância genética relacionada à transmissão serotoninérgica, Ribasés e 

colaboradores (2009) investigaram 19 genes serotoninérgicos em crianças e adultos com 

TDAH e reportaram a presença de haplótipos nos genes DDC (responsável pela síntese), 

HTR2A (responsável pela codificação de receptores) e MAOB (responsável pela degradação 

de serotonina), sendo que foi encontrada forte associação da MAOB em adultos com TDAH, 

o que sugere a participação desse gene na persistência do transtorno ao longo da vida.  

Variações nos genes SLC6A2/NET têm sido hipoteticamente correlacionadas ao 

TDAH, contudo até pouco tempo não havia evidências sólidas que as relacionassem com esse 

transtorno (FRANK et al., 2012). Contudo, recentemente um estudo longitudinal associou 

duas variantes da NET (rs3785157 e rs28386840) com o TDAH (HOHMANN et al., 2015). 

Com o intuito de facilitar a compreensão desta complexa genética envolvida no TDAH, 

Zhang e colaboradores (2012) desenvolveram um banco de dados online.  Nesta plataforma, 

em 2016, pode-se encontrar 359 diferentes genes candidatos a participarem da fisiopatologia 

deste transtorno. Neste banco de dados online são encontrados 10 diferentes genes 

relacionados à transmissão glutamatérgica e o TDAH. Cinco deles possuem resultados 

significantes quanto à participação no transtorno, sendo eles o GRIN2A (TURIC et al., 2004), 
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SLC1A3  (TURIC et al., 2005), GRM5 e GRM8 (ELIA et al., 2012), bem como o GRIN2B 

(DORVAL et al., 2007). Outros dois genes possuem apenas resultados que demonstram 

possível tendência causal com o transtorno, sendo eles o GRIK1 (LASKY-SU et al., 2008) e o 

GRID2 (STERGIAKOULI et al., 2012). Apenas três genes parecem não ter uma relação 

significante quanto à participação no transtorno, sendo eles o QPCTL (ALBAYRAK et al., 

2013), o GRIK4 e o GPX6 (HINNEY et al., 2011).  

1.1.2. Fatores ambientais e TDAH 

Deficiências nutricionais têm sido observadas em crianças com TDAH e incluem 

deficiências de ácidos graxos (TARVER; DALEY; SAYAL, 2012), zinco (ARNOLD et al., 

2005) e ferro (CORTESE et al, 2012). No entanto, não há evidências que associem tais 

deficiências como fatores para o desenvolvimento do TDAH (THAPAR et al., 2013). Ainda 

assim, intervenções na dieta parecem promissoras. Joshi e colaboradores (2006) trataram por 

três meses indivíduos com TDAH por meio de suplementação com vitamina C e notaram 

eficácia na terapia. Nessa perspectiva, o uso de suplementação com complexos de lipídeos 

essenciais – highly unsaturated fatty acids, HUFA – foi capaz de aliviar os sintomas de 

dificuldades de aprendizagem em indivíduos com o transtorno (RICHARDSON et al., 2002). 

A exposição a alguns metais, como mercúrio e manganês, tem sido também associada à 

etiologia do transtorno, pois estão relacionadas à distraibilidade, hiperatividade e baixo 

desempenho intelectual (BANERJEE et al., 2007). A exposição a compostos como os 

praguicidas organofosforados pode também contribuir com a prevalência deste transtorno 

(BOUCHARD; BELLINGER; WRIGHT, 2010).  

Além destes fatores, o ambiente materno envolvendo complicações perinatais pode ser 

um fator de predisposição para o TDAH e incluem toxemia, eclampsia (convulsões na 

gestante), má saúde materna, pós maturidade, duração do trabalho de parto, baixo peso fetal e 

hemorragias ante parto (SPRICH-BUCKMINSTER et al., 1993; BANERJEE et al., 2007).  

Já a exposição fetal ao tabagismo pode aumentar os riscos de mortalidade fetal e 

apresenta um risco ao desenvolvimento cognitivo e comportamental dos indivíduos 

(WASSERMAN et al., 1998). De acordo com o estudo de Milberger e colaboradores (2010), 

em 140 casos relacionados com a exposição materna ao tabaco houve aumento de risco em 

2,7 vezes para o desenvolvimento do TDAH. Esses resultados são também confirmados por 
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outros estudos (WEISSMAN et al., 1999; KOTIMAA et al., 2003; THAPAR et al., 2003). 

Já a ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez pode ocasionar a síndrome do 

alcoolismo fetal (JONES; SMITH, 1973), uma desordem diferente do TDAH (PEADON; 

ELLIOTT, 2010). A exposição pré-natal ao álcool é relacionada ao desenvolvimento de 

hiperatividade, impulsividade, problemas de linguagem e déficits de aprendizado 

(STREISSGUTH, 1986; MATTSON; RILEY, 1998), bem como aumento de risco para 

desordens psiquiátricas e déficits psicossociais. Destes, o TDAH é o diagnóstico mais comum 

(BHATARA; LOUDENBERG; ELLIS, 2006).  

A exposição pré-natal ao etanol parece afetar principalmente a transmissão 

dopaminérgica (GIBSON et al., 2000), com a diminuição significativa de receptores 

dopaminérgicos D1 e D2 no hipocampo e estriado, bem como aumento de receptores 

muscarínicos nessas mesmas regiões (CARNEIRO et al., 2005). Contudo, as consequências 

do etanol no segundo e terceiro trimestre de gestação não estão totalmente elucidadas,  

Todavia, nesse sentido, Matsson e colaboradores (2001) demonstraram em animais a 

vulnerabilidade do cérebro ao etanol durante todo o período de desenvolvimento, com 

alterações estruturais nos gânglios da base, corpo caloso, cérebro e hipocampo. Além disso, as 

alterações ocasionadas pelo álcool perduram continuamente e assemelham-se com achados 

neuroquímicos de crianças expostas ao álcool (RYLEY et al. 2004). 

Além dos fatores biológicos relacionados ao ambiente e químicos apresentados 

anteriormente, fatores psicossociais podem também contribuir com a gênese do TDAH 

(FROEHLICH et al., 2011). De acordo com Li e colaboradores (2010), filhos do sexo 

masculino de mães que sofreram estresse, como a morte inesperada de um ente querido, 

apresentavam risco aumentado de 72 % em desenvolver o TDAH. Há também correlação do 

desenvolvimento do transtorno em descendentes de mães que durante a gravidez sofreram 

com a auto-percepção do perigo – self-perceived distress – (MARTINI et al., 2010). Portanto, 

existem indícios de que o estresse materno pré-natal está ligado ao desenvolvimento de 

sintomas do TDAH das proles ao longo da infância (FROEHLICH et al., 2011).  

O estresse pós-natal pode também apresentar riscos de desenvolvimento do TDAH, pois 

a exposição a eventos traumáticos, como a violência, durante fase do desenvolvimento (idade 

entre 24 meses a 42 meses) pode aumentar o risco em três vezes de se desenvolver o 

transtorno (BRIGGS-GOWAN et al., 2010). 
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Não obstante, crianças que se desenvolvem em instituições de abrigamento podem ser 

privadas de inputs sociais e ambientais necessários para o desenvolvimento saudável 

(NELSON, 2007). O desenvolvimento nestes mesmos tipos de ambientes, de acordo com 

McLaughlin e colaboradores (2010), evidenciou o aumento dos sintomas relacionados ao 

TDAH, bem como atraso na maturação cortical. Nesse sentido, crianças que sofreram grave 

privação e negligência em tais instituições obtinham altos índices de desatenção (RUTTER et 

al., 2001), o que chama a atenção para o desenvolvimento adequado destes indivíduos em 

ambientes  saudáveis.  

As diferentes respostas individuais às influências ambientais podem ser explicadas de 

acordo com a interação gene-ambiente. Alguns indivíduos possuem genótipo que aumentam a 

suscetibilidade a determinados estressores ambientais (WERMTER et al., 2009; NIGG, 

NIKOLAS; BURT, 2010). Logo, ainda são necessários estudos para maior compreensão das 

interações entre os fatores genéticos e ambientais que possam estar ligados à origem do 

desenvolvimento do TDAH. 

1.2. Sistemas de neurotransmissão centrais envolvidos no TDAH 

A comunicação eficiente entre os neurônios é necessária para o funcionamento normal 

do sistema nervoso central, porém indivíduos com TDAH possuem alterações em alguns 

sistemas de neurotransmissores que incluem o dopaminérgico, noradrenérgico, 

serotoninérgico e glutamatérgico (GREENGARD, 2001; GAINETDINOV et al., 2002). 

1.2.1. Sistema dopaminérgico 

A dopamina é uma amina biogênica sintetizada a partir do aminoácido tirosina. Este 

processo ocorre por meio da atuação da enzima tirosina hidroxilase que converte a tirosina em 

L-dopa, seguida da ação enzimática do L-aminoácido aromático descarboxilase que converte, 

enfim, a L-dopa em dopamina (FREDERICK; STANWOOD, 2009).  

A dopamina atua como neurotransmissor nos sistemas dopaminérgicos ligando-se a 

cinco diferentes tipos de receptores que podem ser divididos em duas subfamílias: a 

pertencente aos receptores do tipo D1 – composta pelos receptores D1 e D5, responsáveis por 

catalisar a síntese de monofosfato cíclico de adenosina – e receptores do tipo D2 – composta 
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pelos receptores D2, D3 e D4, responsáveis pela inibição do monofosfato cíclico de adenosina 

– (FREDERICK; STANWOOD, 2009; VALENZUELA; PUGLIA; ZUCCA, 2011).  

Ambas as famílias de receptores e a dopamina formam quatro diferentes vias 

dopaminérgicas em mamíferos que incluem a nigroestriatal, que conecta a substância negra 

com o estriado; a mesolímbica, que projeta-se da área tegmental ventral para o núcleo 

accumbens; a mesocortical, que projeta-se da área tegmental ventral para o  córtex pré-frontal; 

bem como a tuberoinfundibular, que origina-se no núcleo arqueado do hipotálamo e se projeta 

para a hipófise, regulando a secreção de prolactina e hormônio luteinizante (WIESEL, 1978).  

Nestas vias originam-se dez grandes núcleos dopaminérgicos (PRAKASH, 2006; 

TURIALT, 2007; MOLNAR, 1994; PRAKASH; WURST, 2006; PHELPS, 2004; BENSKEY 

et al., 2012; NJORKLUND; DUNNET, 2007; DOUGALIS et al., 2012) com destaque para os 

grupamentos A8 – presente na via hipotálamo-tuberoinfundibular – A9 – presente na via  

nigroestriatal – e A10 – presente na via mesolímbica e mesocortical, associação denominada 

como via mesocorticolímbica –. Estes grupamentos de neurônios dopaminérgicos estão 

envolvidos em funções como alimentação, afeto, sono, recompensa, depressão, movimento 

voluntário, memória de trabalho, aprendizagem e atenção (KLIMEK et al., 2002; BEULIEU; 

GAINETDINOV, 2011).  

A via mesocorticolímbica está envolvida na dependência a substâncias e recompensa 

(CALLAHAN et al., 1997), psicose (WATANABE et al., 1998), depressão (KLIMEK et al., 

2002), processamento de informações, atenção seletiva, memória de trabalho, linguagem e 

planejamento (GOLDMAN-RAKIC; COOLS; SRIVASTAVA, 1996). Contudo, esta via 

possui grande envolvimento com o TDAH (SULLIVAN; BRAKE, 2003) o que pode explicar, 

em parte, a redução da atividade dopaminérgica e os déficits comportamentais apresentados 

pelos portadores (VOLKOW et al., 2009). 

Já a via nigroestriatal regula as atividades motoras, bem como a atenção, e está envolvida 

no comportamento de hiperatividade dos portadores do transtorno (MALER et al., 1973; 

MADUREIR; CARVALHO; CHENIAUX, 2007; BARKLEY, 2008). Nesta via pode haver um 

hiperfuncionamento dopaminérgico, o que trás prejuízos na manutenção do foco atencional 

(MADUREIRA; CARVALHO; CHENIAUX, 2007). Contudo, há o provável hipofuncionamento 

doparminérgico que leva à exacerbação do foco atencional e dificulta a reação a novos estímulos 

(o que gera, portanto, déficits atencionais), corroborando a hipótese de hiperfocalização em 

portadores do TDAH (LEO et al., 2003; MADUREIRA, CARVALHO e CHENIAUX, 2007). 
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1.2.2. Sistema serotoninérgico 

A serotonina (5-hidroxitriptamina – 5-HT) é uma molécula que pode atuar como 

neurotransmissor no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, sendo capaz de 

modular o sono, afeto, apetite, temperatura, comportamento sexual, motilidade 

gastrointestinal, contratibilidade cardíaca e função renal, dentre outros (MOHAMMAD-

ZADEH; MOSES; GWALTNEY-BRANT, 2008). 

Além de modular tais funções, a serotonina possui também importante papel no TDAH 

(RETZ et al., 2004) e está associada com o alelo 5HTR1B 861G (HAWI et al., 2002) e com o 

alelo longo 5HTT (RETZ et al., 2002).  

Algumas vias dopaminérgicas são inervadas por neurônios serotoninérgicos originados 

nos núcleos da raphe (NEDEGAARD et al., 1988). Na via dopaminérgica estriatal, por 

exemplo, a serotonina controla a liberação de dopamina e atua como um freio (ROHDE; 

HALPERN, 2004), sendo agentes serotoninérgicos eficientes em reverter a hiperatividade em 

ratos sem o gene que codifica o transportador de dopamina (POLLIER et al., 2000). Assim, a 

serotonina pode regular a funções de neurônios dopaminérgicos e envolve-se com o TDAH 

(COELHO et al., 2010). 

1.2.3. Sistema noradrenérgico 

A noradrenalina é um neurotransmissor biossintetizado a partir do aminoácido tirosina 

que é hidrolizado e origina a dihidroxifenilalanina – DOPA, sendo esta sequencialmente 

descarboxilada para formar dopamina e hidroxilada para gerar a noradrenalina (AXELROD, 

1974).  

O núcleo noradrenérgico presente no locus coeruleus envia projeções para a maioria das 

regiões cerebrais, que incluem o tronco encefálico, o cerebelo, o diencéfalo, além do paleo e 

neocórtex (JONES et al., 1977), com exceção dos gânglios da base. Este arranjo anatômico 

está envolvido em diversos processos como a regulação do humor, sono, estado de alerta e 

vigília (YOUNG; LANDSBERG, 1998), tendo importante papel nos processos cognitivos 

(AMARAL; SINNAMON, 1977; VAN DONGEN, 1981). 

O papel da noradrenalina no córtex pré-frontal e na cognição ocorre por meio de sua 
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ação nos receptores adrenérgicos α2A (ARNSTEN et al., 1996), sendo capaz de processar 

estímulos relevantes e inibir os irrelevantes, o que restringe o comportamento hiperativo 

(PASTURA; MATTOS, 2004); portanto, os circuitos noradrenérgicos frontosubcorticais são 

importantes também na manutenção do foco e da atenção e na mediação da fadiga, 

disposição, motivação e interesse (RUSSEL; SAGVOLDEN; JOHANSEN, 2005). 

Desta forma, o sistema atencional posterior (que inclui a região parietal e o locus 

coeruleus) se relaciona com a atenção seletiva, sendo a região parietal responsável por 

“desligar” o cérebro de novos estímulos e os colículos superiores com importante papel na 

mudança do foco atencional (MADUREIRA; CARVALHO; CHENIAUX, 2007). 

Uma vez que está envolvido em diversos processos cerebrais que inclui a atenção, o 

sistema noradrenérgico desempenha importante papel no TDAH, com o envolvimento do 

gene que codifica enzimas dopamina-beta-hidroxilase – DbH – (COELHO et al., 2010). 

Nesse sentindo, a modulação farmacológica com atomoxetina e outros medicamentos 

capazes de inibir a recaptação de noradrenalina, com o aumento dos níveis de noradrenalina 

no córtex pré-frontal, é capaz de melhorar os sintomas do TDAH, pois o bloqueio dos 

transportadores de noradrenalina é responsável pela recaptação tanto de noradrenalina quanto 

dopamina, uma vez que existem baixos níveis do transportador de dopamina nessa região 

(BYMASTER et al., 2002). 

1.2.4. Sistema glutamatérgico 

O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central 

(MELDRUM, 2000) e atua em receptores glutamatérgicos ionotrópicos de membrana que são 

divididos em receptores do tipo AMPA, cainato, NMDA e receptores δ; estes possuem quatro 

grandes subunidades que formam um poro de canal iônico central (TRAYNELIS et al., 2010). 

As projeções dos neurônios glutamatérgicos se iniciam no córtex pré-frontal e se estendem até 

o estriado, núcleo acumbens, área tegmental ventral e substância negra (MILLER et al., 

2013). 

Alguns estudos indicam a influência do glutamato no TDAH e apontam aumento nos 

níveis desse neurotransmissor no estriado e no córtex cingulado anterior (CARREY et al., 

2002; MOORE et al. 2006; MOORE et al., 2007). Além disso, o glutamato interage com a 
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dopamina por meio dos receptores NMDA que ativam os neurônios dopaminérgicos na área 

tegmental ventral e substância negra (MARTÍNEZ-FONG et al., 1992; WARTON; 

HOWELLS; RUSSELL, 2009), bem como interage com a noradrenalina, aumentando 

significativamente  sua liberação no córtex pré-frontal  (RUSSEL, ALLIE e WIGGINS, 

2000). 

1.3. Neurobiologia do TDAH: aspectos atencionais e hiperatividade 

Na década de 1970 o TDAH foi considerado como uma disfunção mínima cerebral por 

conta da associação de seus sintomas com distúrbios neurológicos (WENDER, 1971). 

Atualmente, estudos com técnicas de neuroimagem, como as obtidas por meio de imagens 

com ressonância magnética, uma técnica não invasiva que permite a coleta de dados 

detalhados da atividade cerebral (CASTELLANOS et al., 2002), evidenciam que os déficits 

comportamentais e cognitivos estão associados com as anormalidades estruturais e funcionais 

do cérebro de portadores do transtorno. 

Diferentes estudos apontam alterações no volume e espessura cortical em regiões 

cerebrais de indivíduos com TDAH (VALERA et al., 2007) e incluem a diminuição do 

volume total cerebral (CASTELANOS et al., 1996),  diminuição dos lobos frontal, parietal, 

occipital e temporal (FILIPEK et al., 1997; CASTELLANOS et al., 2002), bem como do 

corpo caloso (SEMRUD-CLIKEMAN et al., 1994; CASTELANOS et al., 1996; HILL et al., 

2003), cerebelo (BERQUIN et al., 1998), regiões pré-frontais (CASTELANOS et al., 1996; 

KATES et al., 2002; MOSTOFSKY et al., 2002; HILL et al., 2003), estriado (núcleo 

caudado) (CASTELANOS et al., 1996; FILIPEK et al., 1997; HILL et al., 2003), núcleos da 

base (CASTELANOS et al., 1996; FILIPEK et al., 1997), e córtices parietal e temporal 

(SOWELL et al., 2003; SHAW et al., 2007). 

Outras anormalidades incluem a diminuição cortical em crianças que retardou em três 

anos a maturação de regiões pré-frontais (BATTY et al., 2010). Nesta perspectiva, estudos 

com imagens de ressonância magnética de regiões pré-frontais apontam ativação reduzida nos 

córtices cingulado médio e anterior, pré-frontal dorsolateral e pré-frontal ventrolateral 

(DURSTON; ZEEUW; STAAL, 2009; GEBUREK et al., 2013), importantes para processos 

cognitivos que incluem a atenção, como também o planejamento motor (SHAW et al., 2007). 

O estriado tem participação na hiperatividade (FULTON, 1951; KELLY; MOORE, 
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1976; YOSHIDA et al., 1991) e pode ser divido em duas regiões, o núcleo caudado e o 

putâmen. Apesar de já se ter observado aumento da região pré-frontal e maior volume do 

núcleo caudado em indivíduos com TDAH (SEMRUD-CLIKEMAN et al., 2014; ONNINK et 

al., 2016), a maior parte dos estudos apontam diminuição dessa região (CASTELANOS et al., 

1996; FILIPEK et al., 1997; HILL et al., 2003), e provavelmente isso se deve às diferentes 

metodologias empregas para quantificar os desvios volumétricos (IANNACCONE et al., 

2015). Além destas diferenças anatômicas, disfunções no funcionamento do DAT estão 

envolvidas na hiperatividade (SPENCER et al., 2005; MADRAS et al., 2005). 

As regiões frontoestriatais possuem ricas interconexões que conectam o núcleo caudado 

com o córtex orbitofrontal e dorsolateral – ambos localizados no córtex pré-frontal 

(ALEXANDER; DELONG; STRICK, 1986; GOLDMAN-RAKIC, 1987). Os circuitos 

presentes nessas regiões, como também os presentes nas regiões parietais posteriores, dentre 

outros, estão ligados às teorias envolvendo a atenção (MESULAN, 1990; POSNER, 1990; 

MORECRAFT; GEULA; MESULAM, 1993; PETERSEN; POSNER, 2012), que incluem a 

atenção seletiva, controle executivo e atenção relacionada à vigilância (ou alerta). 

A atenção seletiva (responsável pelo engajamento atencional a novos estímulos) está 

relacionada às áreas posteriores do córtex frontal, bem como o núcleo pulvinar do tálamo e 

colículo superior, ambos localizados na área 8 de Brodmann e são também responsáveis pelos 

processos que incluem a atenção visual (PAUS, 1995; CORBETTA et al., 1998; 

THOMPSON et al., 2005). Nesse sentido, a atenção seletiva pode ser formada por dois 

sistemas: um é responsável pela preparação e aplicação da seleção atencional direcionada a 

estímulos e respostas (formado pelo córtex intraparietal e o córtex frontal superior), enquanto 

o outro sistema é especializado no direcionamento da atenção a estímulos relevantes e 

inesperados (composto pelo córtex temporoparietal e o frontal inferior), ambos com 

funcionamento concomitante (CORBETTA; SHULMAN et al., 2002). 

Em imagens de ressonância magnética, crianças com TDAH apresentaram hipoativação 

no sulco intraparietal direito e no cerebelo lateral esquerdo (TAMM e JURANEK, 2012), 

enquanto déficits atencionais também foram relacionados a ativações reduzidas na junção 

temporoparietal direita e giro frontal inferior direito (JANSSES et al., 2015), o que caracteriza 

os déficits na atenção seletiva em indivíduos com TDAH, corroborado por outros trabalhos 

(SATTERFIELD et al., 1990; JONKMAN et al., 1997; GOMES et al., 2012).  

Já o controle executivo é responsável pela seleção intencional de metas para 
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processamento, sendo que o momento de detecção de um alvo produz interferência e retarda a 

detecção de outro, o que limita o nosso sistema de atenção. Este processo comumente é 

denominado de atenção focal – (DUNCAN, 1980) e está envolvido em diferentes demandas 

atencionais. Assim, em conjunção com a ínsula anterior opera focalmente diversos processos 

como a percepção física (RAINVILLE et al., 1997), social (EINSENBERGER et al., 2003), 

dor e processo de recompensa (HAMPTON e O’DOHERTY, 2007), monitoramento e 

resoluções de conflito (BOTVINICK et al., 2001), detecção de erros (DEHAENE et al., 1994) 

e teoria da mente – capacidade de atribuir estados mentais para si mesmo e para os outros – 

(KAMPE et al., 2003). O controle das funções executivas, que produzem o espaço de trabalho 

global frequentemente associado com a consciência, estão relacionadas a diversas conexões 

distribuídas pelos córtices pré-frontal, temporoparietal e cingulado anterior (DAHAENE e 

CHANGEUX, 2011).  

Indivíduos com TDAH possuem reduções no volume do córtex pré-frontal (VALERA 

et al., 2007) e menor volume na ínsula anterior (LOPEZ-LARSON et al., 2012), com retardo 

na maturação da arquitetura funcional de interconexões das redes de atenção ventral 

(especialmente na ínsula anterior) e redes frontoparietais (STRIPADA; KESSLER; 

ANGSTADT, 2014), o que, em parte, pode explicar os déficits no controle executivo destes 

indivíduos (GONG et al., 2015). 

A atenção relacionada ao estado de alerta (ou vigilância) impacta a habilidade de 

processar informações, porém esta ativação em si não contem informação específica, mas 

gera, contudo, um estado de atenção para potenciais ameaças ou perigos (OKEN, 

SALINSKY; ELSAS, 2006). Esta atenção pode ser divida em dois diferentes processamentos: 

o fásico – de adaptação rápida e orienta a resposta do indivíduo – e o tônico – de adaptação 

lenta e é envolvido na atenção sustentada – (OKEN; SALINSKY; ELSAS, 2006; 

PETERSEN; POSNER, 2012), ambos estão correlacionados com partes do hemisfério direito 

cerebral e conjuntos de áreas talâmicas (STURM; WILLMES, 2001). Outro aspecto 

interessante é a variação contingente negativa – que caracteriza um estado de prontidão ou 

expectativa – por meio da variação dos potenciais elétricos corticais, associada a uma 

antecipação de resposta a um estímulo esperado (WALTER, 1964), que é mediado pelo 

cingulado anterior e estruturas adjacentes (NAGAI et al., 2004). Esta variação pode 

permanecer como uma onda estacionária em áreas parietais do hemisfério contralateral 

(HARTER e GUIDO, 1980). Além destas regiões, estão envolvidas no sistema de alerta o 

locus coeruleus e regiões dos córtices parietais e pré-frontal (PETERSEN e POSNER, 2012).  
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Indivíduos com TDAH possuem notáveis déficits atencionais relacionados à vigilância 

(HUANG-POLLOCK et al., 2012). Quando avaliados por meio do teste de desempenho 

contínuo, que avalia a capacidade de focar e sustentar a atenção durante a tarefa 

(TROMMER, HOEPPNER e ARMSTRONG, 1988; EPSTEIN et al., 2003), foram 

observados déficits na atenção sustentada (TUCHA et al., 2009).  

Desta forma, a diminuição assimétrica relacionada à lateralização direita do núcleo 

caudado (SCHRIMSHER et al., 2002), associada a diminuição desta mesma região quando 

comparado ao lado esquerdo de pessoas com o transtorno (CASTELLANOS et al., 1996b), 

podem responder em parte os déficits atencionais, hiperatividade e também os prejuízos na 

compreensão social de portadores do TDAH (SCHRIMSHER et al., 2002; MILLER et al., 

2006). 

1.4.      Modelos empregados para o estudo do TDAH em roedores 

Apesar de modelos animais não refletirem com totalidade as desordens psiquiátricas 

humanas, podem servir para a obtenção de informações que não seriam possíveis a partir de 

estudos com humanos dadas as limitações das técnicas atualmente disponíveis (RUSSEL, 

2011). Modelos animais do TDAH em roedores possuem genética mais homogênea, são 

menos dispendiosos e permitem maior número de animais experimentais, além de possuírem 

neurobiologia mais bem detalhada e conhecida do que primatas (RUSSEL et al., 2005). 

Contudo, espera-se que em modelos em roedores desse transtorno haja a presença de 

algum dos sintomas como o déficit atencional, hiperatividade e/ou impulsividade (RHEE et 

al., 1999). Estas similaridades comportamentais podem representar parte da validade do 

modelo, contudo, outros aspectos devem ser observados e estão relacionados à capacidade de 

confirmar a fisiopatologia hipotetizada ou estabelecida para o transtorno – denominada como 

validade de construção – e a habilidade de predizer aspectos da genética, comportamento e 

neurobiologia – denominada como validade preditiva – (SONTAG et al., 2010). 

Portanto, podemos dividir em três categorias os modelos empregados para o estudo do 

TDAH em roedores: modelos genéticos, modelos induzidos por estresse e modelo induzidos 

quimicamente (SONTAG et al., 2010; BARI; ROBBINS, 2011; RUSSEL, 2011). 

Os modelos genéticos incluem os ratos espontaneamente hipertensos (SONTAG et al., 
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2010), que inicialmente foram desenvolvidos como modelo para hipertensão (BIANCHI; 

FOX; IMBASCIATI, 1973), porém a presença de hiperatividade (MOSER et al., 1988), bem 

como déficits relacionados a aprendizagem e impulsividade acabaram por estabelece-los 

como um modelo animal para o TDAH (SAGVOLDEN et al. 1992; SAGVOLDEN et al., 

1998), no entanto tais parâmetros variam de acordo com o teste comportamental utilizado, o 

que compromete a validade desse modelo (FERGUSON; CADA, 2003). Além deste, os 

camundongos nocaute para o DAT – estes camundongos possuem falta do transportador de 

dopamina – também possuem hiperatividade em ambientes novos e apresentam déficits na 

memória e aprendizagem (GIROS et al., 1996; GAINETDINOV; CARON, 2000; 

GAINETDINOV; CARON, 2001), contudo este modelo não possui comparação biológica 

com os paciente humanos, uma vez que diversos estudos apontam aumento dos níveis do 

DAT em crianças e adultos com TDAH (CHEON et al., 2003; DOUGHERTY et al., 1999; 

KRAUSE et al., 2000). Dentre os modelos genéticos destaca-se ainda os camundongos 

mutantes coloboma (SEARLE, 1966) – que possuem disfunção na SNAP-25, proteína 

essencial para o processo de fusão da vesícula com os neurotransmissores à membrana que 

culminam com a exocitose (liberação) destes na fenda sináptica – e apresentam 

neurodesenvolvimento atrasado e déficits comportamentais como hiperatividade motora e 

impulsividade (HESS et al., 1994; HEYSER et al., 1995; HESS et al., 1996;  WILSON, 2000; 

BRUNO et al., 2007). 

Os modelos induzidos por estresse incluem a anóxia neonatal que apresentam 

hiperatividade e prejuízos na memória espacial (DELL’ANNA et al., 1993; IUVONE et al., 

1996; DELL’ANNA et al., 1999) e isolamento social que além de hiperatividade e déficits na 

memória e aprendizagem incluem, também, impulsividade, ansiedade e agressividade 

(DALLEY et al., 2002; KOIKE et al., 2009). Em camundongas o estresse materno (SON et 

al., 2007) também pode ser utilizado para modelo do TDAH com a apresentação de sintomas 

de  hiperatividade na prole. 

Os modelos induzidos quimicamente incluem o uso de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) 

que destrói os neurônios dopaminérgicos e em ratos neonatos aumenta a hiperatividade que 

dura até a puberdade (SHAYWITZ; YAGER; KLOPPER, 1976; ERINOFF et al., 1979; 

ZHANG et al., 2002), porém este parâmetro tende a desaparecer até a fase adulta (SONTAG 

et al., 2010); a hipóxia neonatal é induzida por nitrogênio após o nascimento e inclui déficits 

comportamentais como hiperatividade e déficits na memória e aprendizagem (DELL’ANNA 

et al., 1993; SPEISER et al., 1983; SPEISER et al., 1988; GRAMATTÉ; SCHMIDT, 1985). 
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Outro modelo em ratos inclui a exposição pré-natal de etanol com a apresentação de déficits 

atencionais similares ao observado em indivíduos com TDAH (THOMAS et al., 2000; 

HAUSKNECHT et al., 2005; ATALAR; UZBAY; KARAKAS, 2016), enquanto que neste 

mesmo modelo foram encontradas hipoatividade no teste do campo aberto, menor ansiedade 

no teste do labirinto em cruz elevado e maior tempo de imobilidade no teste do nado forçado 

indicativo de comportamento tipo-depressivo (CARNEIRO et al., 2005).  

A aplicação de etanol no período pós-natal, equivalente ao terceiro trimestre de 

desenvolvimento, está também correlacionada ao desenvolvimento de comportamentos típicos 

do TDAH que incluem déficit atencional e hipoatividade seguida de hiperatividade motora, 

sendo tais sintomas revertidos pelo uso de anfetaminas (FREDRIKSSON; ARCHER, 2004). 

De acordo com este estudo, tais efeitos não se devem apenas às alterações nas vias 

dopaminérgicas, mas incluem alterações antagônicas em receptores NMDA.  

1.5. Tratamentos para o TDAH 

Os tratamentos para o TDAH podem incluir terapias psicossociais (KNOUSE, 2008), 

terapias com medicamentos ou a combinação de ambos – o que caracteriza um tratamento 

multimodal – (JENSEN, 1999).  

Uma das terapias psicossociais (comportamentais) empregadas no tratamento deste 

transtorno é a terapia cognitiva comportamental (KNOUSE; SAFREN, 2010). Além desta, a 

psicoeducação – que consiste no treinamento e conscientização das pessoas que convivem 

com os indivíduos com o transtorno – pode se apresentar como uma ferramenta útil no 

tratamento dos sintomas (DOPHEID et al., 2009), pois portadores do TDAH apresentam 

melhor desempenho em contextos estruturados. Ambientes caóticos (que podem incluir o lar, 

escola e trabalho) apenas exacerbam os sintomas e em indivíduos pré-escolares estas terapias 

são a primeira linha de tratamento, principalmente quando os sintomas do transtorno são mais 

brandos (VISSER et al, 2015). Destaca-se ainda que as intervenções comportamentais 

diminuem as taxas de delinquência e abuso de substâncias em jovens com TDAH (JENSEN et 

al., 2007; MOLINA et al., 2007). 

Assim, Pelham e colaboradores (2005) estudaram a eficácia dos tratamentos 

psicossociais (com técnicas de modificação de comportamento) e tratamento medicamentoso 

(com uso de baixas doses de metilfenidato) isoladamente e de forma multimodal. 
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Isoladamente, ambas as abordagens foram eficazes, porém a combinação destas permitiu 

melhor desempenho dos indivíduos com TDAH (PELHAM et al., 2005). Contudo, as 

abordagens comportamentais não apresentam resultados universalmente efetivos para todos os 

pacientes (SHARMA; COUTURE, 2013) e apesar de apresentarem benefícios em longo 

prazo, diversos estudos comparam e apontam maiores benefícios com tratamentos 

medicamentosos (KEHOE, 2001; SWANSON et al., 2008; DOPHEIDE; PHARM; 

PLISZKA, 2009).  

Originalmente, a melhora dos sintomas de hiperatividade por meio de tratamento 

medicamentoso foi realizada por Bradley (1937) que após tratamento com benzedrina, um 

medicamento estimulante, observou melhora no desempenho de indivíduos em fase escolar. 

Todavia, atualmente, os tratamentos medicamentosos para o TDAH incluem o uso de 

estimulantes e não estimulantes, bem como o uso de antidepressivos tricíclicos 

(BARRICKMAN et al., 1991; BIEDERMAN; SPENCER, 1999; CHILDRESS; BERRY, 

2012; PARK, CABALLERO; OMIDIAN, 2014).  

Dos estimulantes (medicamentos anfetamínicos e D-anfetamínicos, como o 

metilfenidato) utilizados para tratamento dos sintomas do TDAH, encontram-se os sais de 

anfetaminas misturados e a lisdexanfetamina. Este último é comercializado como Venvanse
®

 

e age como um pró-fármaco, ou seja, atua no organismo apenas após a sua biotransformação. 

Já o metilfenidato pode ser encontrado em quatro formas: dexmetilfenidato de liberação 

prolongada, comercializado como Focalin XR
®
; metilfenidato transdérmico, comercializado 

como Daytrana
®
; metilfenidato de liberação modificada, comercializado como Metadate 

CD
®
; e, por último, metilfenidato de liberação oral osmótica, comercializado como 

Concerta
®
, Ritalina

®
 ou Ritalina LA

®
 (CHILDRESS; BERRY, 2012).  

As anfetaminas e o metilfenidato são considerados igualmente eficazes para o 

tratamento em longo prazo do TDAH (PLISZKA, 2007b).  Ambos possuem formulações de 

liberação imediata e prolongada com igual eficácia (SPENCER et al., 2006; WILENS et al., 

2006), entretanto esta última oferece vantagens em ambientes como escola e trabalho 

(PLISZKA, 2007b), além de melhorar o desempenho na condução/direção de veículos 

(DOPHEIDE; PHARM; PLISZKA, 2009) e diminuição na suscetibilidade de serem utilizadas 

como droga de abuso (FARAONE, 2008). Porém, apenas as formas de liberação imediata 

devem ser utilizadas em crianças por conta dos riscos que envolvem a alta dosagem 

(PLISZKA et al., 2007c). 
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O metilfenidato (figura 1) é o estimulante mais empregado no tratamento do TDAH 

(BUITELAAR; MEDORI, 2009) e é uma amina secundária derivada da piperidina (GATLEY 

et al., 1996), possuindo quatro isômeros óticos: D-treo, L-treo, D-eritro e L-eritro. Sua forma 

racêmica (mistura em quantidades iguais de dois enantiômeros) é composta pelos isômeros 

D,L-treo, mais ativos no sistema nervoso central e presentes nos medicamentos 

comercializados como Daytrapa
®
, Metadate

®
, Concerta

®
 e Ritalina

®
. 

 

 

Figura 1. Estrutura bidimensional da molécula do metilfenidato 

 
(FONTE: BERTAGLIA, 2016) 

Como existem diferenças individuais relativas à responsividade ao metilfenidato, para 

evitar efeitos colaterais mínimos, a dose é, geralmente, aumentada lentamente a cada uma a 

três semanas (STEVENSON; WOLRAICH, 1989; PLISZKA et al., 2007; SHIER et al., 2013) 

a partir da dose inicial baseada no peso corpóreo (GREENFIELD; HECHMAN, 2005). Ainda 

assim, todas as formulações apresentam alto risco de dependência e uso abusivo 

(ADVOKAT, 2009; ADVOKAT; SCHEITHAUER, 2013), incluindo entre estudantes 

universitários (CRUZ et al., 2011; CESAR et al., 2012; BRANT; CARVALHO, 2012; 

PASQUINI et al., 2013; CARNEIRO et al., 2013; COLI, SILVA; NAKASU, 2016).  
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Nesse sentido, Nutt e colaboradores (2007) desenvolveram uma escala que avalia os 

danos atrelados ao uso de drogas e os potenciais usos como drogas de abuso. Nessa lista, 

quando associados aos danos físicos, o metilfenidato ocupou a 11ª posição, superando o 

tabaco, LSD, cannabis e ecstasy, entre outras.  

Dentre os efeitos colaterais pode-se citar diminuição de apetite, irritabilidade, 

ansiedade, severo retiro social, tiques motores e diminuição do ganho de peso (HANDEN et 

al., 1991; PASTURA; MATTOS, 2004), insônia, dor abdominal, cefaleia, propensão ao 

choro, tonteira, náuseas, desinteresse, euforia, pesadelo, tristeza e olhar parado, além da 

dependência, possível redução de estatura e piora dos sintomas do comportamento desafiador 

opositivo em ambiente escolar (SCHACHAR et al., 1997; PASTURA; MATTOS, 2004) e 

graves efeitos cardiovasculares (SCHACHAR et al., 1997; PASTURA; MATTOS, 2004; 

ANTEL et al., 2015). 

As anfetaminas e D-anfetaminas possuem mecanismo de ação onde ocorre glicosilação 

e subsequente inibição da proteína transportadora de dopamina – DAT – (SEIDEN e SABOL, 

1993; SOLANTO, 1998; MADRAS et al., 2005; KIM et al., 2010), bem como inibição da 

proteína transportadora de noradrenalina – NAT – (KIM et al., 2010) e a proteína 

transportadora de serotonina – SERT – (GATLEY, 1996; KUCZENSKI, 1997; PARK et al., 

2014; STEINKELLNER et al., 2015); com isso, impedem a receptação de dopamina, 

noradrenalina e serotonina, respectivamente, o que aumenta os níveis desses 

neurotransmissores na fenda sináptica. Além destes mecanismos apresentados, ambos os 

estimulantes inibem a monoamina oxidase (enzima responsável por metabolizar esses 

neurotransmissores), porém nesse sentido as anfetaminas são mais potentes (PLISZKA, 

2005).  

Dessa forma, o metilfenidato é capaz de aumentar os níveis de dopamina e 

noradrenalina no estriado, o que pode causar estereotipia e distúrbios motores como tics 

(VOLKOW et al, 2001), bem como aumenta o nível dessas catecolaminas no núcleo 

accumbens, o que pode explicar seu potencial como droga de abuso (KUCZENSKI; SEGAL, 

1997; KUCZENSKI; SEGAL, 1999). 

Em comparação com o DAT, o NAT é relativamente mais abundante no córtex pré-

frontal e tem afinidade com a dopamina, realizando a sua recaptação (CARBONI; TANDA; 

DI CHIARA, 1990; YAMAMOTO; NOVOTNEY, 1998; BYMASTER et al., 2002; Soucy, 

1997; MADRAS et al., 2005). Já a diminuição dos níveis da SERT está correlacionada ao 
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aumento de serotonina e recorrente diminuição da hiperatividade presente em portadores do 

TDAH (GAINETDINOV et al., 1999)  

Com isso, a farmacoterapia para esse transtorno pode se basear na modulação dos 

sistemas noradrenérgico e/ou serotoninérgico (CHILDRESS; BERRY, 2012; PARK; 

CABALLERO; OMIDIAN, 2014). Assim, como tratamentos alternativos às anfetaminas e o 

metilfenidato destaca-se o uso de não estimulantes e antidepressivos tricíclicos. 

Dentre os não estimulantes (SHARMA; COUTURE, 2013), incui-se o uso de clonidina, 

comercializada como Atensina
® 

e guanfacina, comercializada como Tenex
®
. Ambos são 

agonistas alfa2adrenégico de ação direta (CHILDRESS; BERRY, 2012); e, por fim, a 

atomoxetina, comercializada como Strattera
®
, responsável por inibir a NAT e com uso 

indicado para indivíduos que não respondem ao tratamento com anfetaminas/metilfenidato 

e/ou possuam comorbidades como ansiedade e desordens depressivas. Contudo, estudos 

indicam que estes medicamentos podem não ser adequados para quase 30 % dos indivíduos 

com TDAH (SPENCER; BIEDERMAN; WILENS, 2004; WAXMONSKY, 2005). 

Além destes, antidepressivos tricíclicos têm sido utilizados para amenizar os sintomas 

do transtorno e incluem o uso de imipramina e fluoxetina, que inibem a SERT, bem como a 

desipramina e a reboxetina, que inibem a NAT (BARRICKMAN et al., 1991; BIEDERMAN; 

SPENCER, 1999), além da venlafaxina que é responsável por inibir tanto a SERT quanto a 

NAT (BIERDERMAN e SPENCER, 1999). 

1.6. Cloridrato de sibutramina 

A sibutramina (figura 2A) é comercializada como Reductil
®
 e inicialmente foi testada 

como antidepressivo (BUCKETT; THOMAS; LUSCOMBE, 1988; KING; DEVANEY, 

1988). Posteriormente, um de seus metabólitos foi patenteado por Kiyoharu Ukai (1990) nos 

Estados Unidos (sob patente de número 4,939,175) por conta de sua potencial eficácia no 

tratamento de distúrbios na função cerebral, tal como na doença de Parkinson. Após, foi 

patenteada para o tratamento de disfunções sexuais (JERUSSI et al., 2002), hipertensão 

pulmonar (MENDEL et al., 2002), função menstrual (MENDEL et al., 2002b), doença 

cardiovascular (MENDEL et al., 2002c), síndrome da fadiga crônica (MENDEL et al., 

2002d), hipotensão ortostática (MENDEL et al., 2002e) e desordens hiperativas (MENDEL et 

al., 2002f). Contudo, atualmente é utilizada como medicamento anorexígeno com a ação de 
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seus dois metabólitos, sendo o primário o N-desmethylsibutramina – M1 (figura 2B) – e o 

secundário N-di desmethylsibutramina – M2 (figura 2C) –, ambos farmacologicamente mais 

ativos que o composto principal (RYAN; KAISER; BRAY, 1995; ARAUJO; MARTEL, 

2012). 

Apesar de a sibutramina possuir atividade antiateratogênica e benefícios metabólicos 

que incluem o metabolismo da glicose, melhora da resistência à insulina, dislipidemia e 

marcadores inflamatórios (ANTEL et al., 2015), alguns efeitos colaterais descritos são 

constipação, insônia, dores de cabeça, náusea e anorexia, além de aumento da pressão 

sanguínea e da taxa de pulso, no entanto, pacientes com hipertensão podem ser prescritos com 

sibutramina, desde que haja acompanhamento médico (FLORENTIN; LIBEROPOULOS; 

ELISAF, 2007). Já o potencial aumento da frequência cardíaca apresentado pela sibutramina 

é, contudo, ainda menor que o apresentado pelo metilfenidato (ANTEL et al., 2015). 

Figura 2. Estruturas bidimensionais: A) molécula de sibutramina; B) Metabólito 

primário da sibutramina, desmethylsibutramina (M1); C) Metabólito secundário da 

sibutramina, N-di desmethylsibutramina (M2) 

 
(FONTE: BERTAGLIA, 2016) 

O mecanismo de ação da sibutramina no sistema nervoso central consiste em inibir a 

recaptação de serotonina e norepinefrina através da glicosilação dos SERT e NAT, 

respectivamente (KING-DEVANEY, 1988; HOYOUNG et al., 2013); além disso, aumenta os 

níveis dopaminérgicos (BALCIOGLU et al., 2000; NAKAGAWA et al., 2001) devido a 
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inespecificidade do NAT em transportar dopamina, principalmente no córtex frontal 

(MADRAS et al., 2005). 

 Este mecanismo assemelha-se ao de medicamentos empregados no tratamento do 

TDAH, especialmente os antidepressivos tricíclicos. Contudo, não há estudos que 

investiguem a resposta ao tratamento com a sibutramina em modelos animais deste transtorno. 
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2.    OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Estudar os efeitos da administração prolongada de sibutramina e de metilfenidato em 

modelo animal do TDAH induzido pela exposição ao etanol no período pós-natal em 

camundongos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Em camundongos expostos ou não ao etanol no DPN 10: 

- Mensurar o ganho de peso corporal, consumo de água e ração de camundongos 

tratados durante 28 dias com sibutramina ou metilfenidato; 

- Avaliar e comparar os efeitos da exposição prolongada ao metilfenidato e à 

sibutramina em camundongos observados no campo aberto, labirinto em cruz elevado, teste 

de suspensão pela cauda, reconhecimento de objetos e labirinto em T; 

- Avaliar e comparar os efeitos da exposição prolongada à sibutramina e ao 

metilfenidato em camundongos quanto aos níveis de neurotransmissores e seus metabólitos 

em diferentes áreas do sistema nervoso central. 
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3.    MATERIAL E MÉTODOS 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Animais 

Foram empregados camundongos Swiss, machos e fêmeas, provenientes do Biotério do 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (FMVZ/USP). Todos os animais foram alojados em gaiolas de 

polipropileno (43 x 23 x 16 cm), forrados com cama de sabugo de milho triturado, mantidas 

em uma sala com temperatura controlada por meio de equipamento de ar condicionado (20 ± 

3ºC) e com ciclo de doze horas de claro e escuro, sendo a luz acesa às 6:00 horas. 

As camundongas nulíparas adultas foram acasaladas com machos (proporção de um 

macho para duas fêmeas). Uma vez detectada a prenhez, foi mantida uma fêmea por gaiola 

durante a gestação e lactação; após o desmame (21º dia pós-natal – DPN 21), as proles foram 

separadas e organizadas de acordo com seus respectivos grupos de tratamento. 

A ração e água foram fornecidas ad libidum durante todo o procedimento experimental. 

Esse estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

FMVZ/USP, sob o protocolo de número 4844200115. 

3.2. Indução do TDAH em camundongos 

Para indução do comportamento tipo-TDAH os camundongos receberam no 10º dia 

pós-natal (DPN 10) 5 g/kg (2 x 2,5 g/kg) de etanol (Synth), por via subcutânea, com duas 

injeções intervaladas em 2 horas (adaptado de Fredriksson; Archer, 2004). Os camundongos 

do grupo controle receberam pela mesma via volume idêntico de NaCl 0,9% (solução salina – 

10 mL/kg), em duas injeções intervaladas de duas horas. 

3.3. Drogas e tratamento 

Foram empregados: 

- sibutramina monoidratada (Farma Adrian's): foi administrada na dose de 10 mg/kg, 

por via oral (gavagem, figura 3). Essa dose foi escolhida considerando estudos prévios que 
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avaliaram os efeitos da sibutramina sobre o sistema serotoninérgico central (HEAL, 1998); 

- metilfenidato (Ritalina® - Novartis Biociências S.A.): foi administrado na dose de 2 

mg/kg, por via oral. Essa dose foi escolhida considerando estudos prévios que mostraram que 

os efeitos do metilfenidato obedecem a uma curva dose-resposta em “U” invertido, sendo esta 

uma dose intermediária (ARNSTEN; DUDLEY, 2005); 

Os camundongos controle receberam água filtrada pela mesma via e volume (10 

mL/kg). 

Figura 3. Administração por via oral (gavagem) em camundongo no início de tratamento, entre 

os dia pós-natais (DPNs) 35 ao 45. 

 

FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

O tratamento prolongado com sibutramina ou metilfenidato foi realizado inicialmente 

do DPN 35 ao 45, sendo a administração feita uma vez ao dia, por pelo menos 28 dias 

consecutivos. Essa duração do tratamento foi escolhida considerando o Protocolo OECD 407 

para estudos de toxicidade oral de doses repetidas por 28 dias em roedores (OECD, 2008). 

3.4. Avaliação clínica 

Os animais foram observados diariamente quanto aos sinais de toxicidade, tais como: alterações 

nos pêlos, piloereção, convulsões, tremores, estado geral, além de comportamento agressivo. 
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O peso corpóreo foi avaliado uma vez por semana. O ganho de peso foi avaliado 

semanalmente, pela diferença entre o peso final menos o peso inicial. 

O consumo médio de água e de ração foram avaliados uma vez por semana, 

considerando o número de camundongos por gaiola. 

3.5. Avaliações comportamentais 

3.5.1. Atividade geral no campo aberto 

Originalmente o teste do campo aberto (open field) foi utilizado para estudar respostas 

comportamentais como a atividade motora, comportamento exploratório e emocionalidade em 

roedores (ARCHER, 1973; WALSH; CUMMINS, 1976). Mais recentemente, este teste tem 

sido empregado também para avaliar a ansiedade em roedores (PRUT; BELZUNG, 2003).  

A avaliação da atividade geral no campo aberto consistiu na introdução do camundongo 

em uma arena circular com fundo preto fosco, elevada a 60 cm do solo (figura 4), com 

dimensões de 40 cm de diâmetro, circundada por uma parede com 20 cm de altura. 

Inicialmente o camundongo foi introduzido no centro da arena e o comportamento foi 

registrado por uma câmera de vídeo montada sobre o campo. Os camundongos foram 

observados e filmados, durante 30 minutos, sendo analisados os intervalos de 0 a 5 minutos, 

15 a 20 minutos e 25 a 30 minutos. Os seguintes parâmetros foram avaliados através do 

software de análises comportamentais Ethovision XT® (Ethovision; Noldus Information 

Technology, Leesburg, VA): distância total percorrida (em cm), velocidade média (em cm/s), 

tempo de permanência (em s) nas zonas periférica, mediana e central, bem como tempo (em s) 

de imobilidade.  

Todas as sessões foram conduzidas no período entre às 11h e 14h, sob luz ambiente de 

média intensidade do laboratório de comportamento. Entre as observações de cada animal, o 

campo aberto foi limpo com solução de álcool 5 %. 
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Figura 4. Arena circular do teste de campo aberto utilizada para avaliação da atividade geral de 

camundongos. A) visão superior da arena circular do campo aberto; B) representação das zonas da 

arena circular do campo aberto analisadas pelo Ethovision XT®.  

 
FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

3.5.2. Comportamento no labirinto em cruz elevado 

O labirinto em cruz elevado (figura 5) é um modelo empregado para avaliar a ansiedade 

em roedores (PELLOW et al., 1985). É constituído por uma plataforma em forma de cruz, 

preta e fosca, elevada a 40 cm do solo. A plataforma possui dois braços abertos (BAs), com 

dimensões de 30 cm de comprimento e 6 cm de largura. Estes braços são ortogonais a dois 

braços fechados (BFs), com dimensões de 30 cm de comprimento, 6 cm de largura e paredes 

laterais com 20 cm de altura. Os braços se comunicam entre si por uma zona central com 5 x 

5 cm.  

Para avaliação do comportamento o camundongo foi introduzido na zona central do 

labirinto, com a cabeça voltada para um dos braços fechados. A seguir, foram registrados 

durante 5 minutos o número de entradas e tempo de permanência nos BAs e BFs, a frequência 

em que o animal apresentou o comportamento de estirar o corpo e mergulhar a cabeça para 

fora dos limites da plataforma do BA (olhar para baixo ou head-dipping) e a frequência em 

que o animal estirou o corpo para farejar outra área sem sair da qual se encontra (avaliação de 

risco ou stretched attend posture), como descrito por PELLOW et al. (1985). Além disso, 

calculou-se a porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) e porcentagem de tempo 

gasto nos braços abertos (%TBA), de acordo com o cálculo apresentado a seguir: 

% entrada nos braços fechados (% EBA) = EBA x 100 ∕ EBA + EBF 

% tempo nos braços fechados (% TBA) = TBA x 100 ∕ TBA + TBF 
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Todas as sessões foram conduzidas no período entre às 11h e 14h, sob luz ambiente de 

média intensidade do laboratório de comportamento. Entre as observações de cada animal, o 

labirinto foi limpo com solução de álcool 5 %. 

Figura 5. Aparato do labirinto em cruz elevado empregado para avaliar a ansiedade em 

camundongos, sendo (BA) braço aberto e (BF) braço fechado. 

 
FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

3.5.3. Comportamento  no teste de suspensão pela cauda 

O teste de suspensão pela cauda visa investigar aspectos relacionados ao 

comportamento tipo-depressivo em camundongos (CASTAGNÉ et al., 2011; CAN et al., 

2012). Para isso, foi empregada uma caixa de madeira com abertura frontal e paredes laterais 

de 50 cm de altura, pintadas de preto, contendo na porção superior um pequeno gancho 

(figura 6). Cada camundongo foi gentilmente suspenso pela cauda, e, com auxílio de fita 

adesiva, foi fixado, a aproximadamente 2 cm da porção inicial da cauda, no gancho, sendo 

observado durante 6 minutos contínuos. Foi quantificado o tempo de imobilidade de cada 

camundongo, parâmetro esse correlacionado ao comportamento depressivo do animal 
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(CASTAGNÉ et al., 2011). Entre as observações de cada animal, o aparato do teste de 

suspensão pela cauda foi limpo com solução de álcool 5 %. 

Figura 6. Aparato utilizado no teste de suspensão pela cauda para camundongos: A) visão 

lateral e (B) visão frontal. 

 
FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

3.5.4. Comportamento no teste de reconhecimento de objetos 

O teste de reconhecimento de objetos pode ser utilizado para avaliar a atenção e a 

memória operacional de roedores (SILVERS et al., 2007; GOULART et al., 2010), baseando-

se no comportamento natural destes em explorar o que é novidade (BERLYNE, 1950; 

ANTUNES; BIALA, 2012; LEGER et al., 2013).  

O teste foi realizado na arena do campo aberto e o protocolo consistiu de três fases 

distintas: fase de habituação, fase de familiarização e o teste propriamente dito. Na fase de 

habituação (primeiro dia), o camundongo foi colocado no centro do campo aberto e permitiu-

se a exploração da arena durante 5 minutos. No segundo dia, fase de familiarização (ou de 

aquisição), o camundongo foi colocado novamente na arena do campo aberto, porém, desta 

vez, na presença de dois objetos idênticos para a livre exploração durante 10 minutos. No 

terceiro dia, consistiu-se a sessão teste, quando o camundongo foi colocado novamente na 

arena do campo aberto, porém um dos objetos familiares foi substituído por um objeto novo 

(não familiar), permitindo livre acesso a exploração dos objetos por 10 minutos (figura 7). 
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Figura 7. Representação do protocolo do teste de reconhecimento de objetos (círculos cinzas e 

círculos superpostos róseos) realizado no campo aberto. As diferentes fases (habituação, 

familiarização e teste) foram realizadas em intervalos de 24 horas. 

 
FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

A exploração dos objetos foi avaliada através do comportamento investigativo do 

camundongo (farejar ou tocar os objetos), considerando o tempo total (em segundos) de 

exploração do objeto familiar (círculo cinza da figura 6) e do objeto novo (círculos superpostos 

róseos da figura 6) por meio de um cronômetro digital. A partir desses dados foram calculados 

os índices de discriminação e preferência. 

O índice de discriminação (ID) permite verificar a discriminação entre o objeto familiar 

(OF) e o objeto novo (ON). Para isso calculou-se a diferença entre o tempo gasto com o 

objeto novo e o familiar, dividido pelo tempo total de exploração em ambos objetos, como 

mostrado na fórmula a seguir: 

ID = (TempoON – TempoOF) / (TempoON + TempoOF) 

Quanto à interpretação, o resultado do índice de discriminação pode variar entre +1 e -1, 

sendo que um escore positivo indica mais tempo gasto com o objeto novo e um escore 

negativo indica mais tempo gasto com o objeto familiar, enquanto um escore zero indica 

preferência nula (HAMMOND et al., 2004; AGGLETON, et al., 2010). 

3.5.5. Comportamento no teste de alternação espontânea no labirinto em T 

Por meio da alternação espontânea observada no labirinto em T é possível avaliar a 

memória espacial e aprendizado de camundongos (DUDCHENKO, 2004). O teste empregado 
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no presente estudo foi adaptado de DEACON e RAWLINS (2006) e KIRSTEN (2012). O 

aparato (figura 5) apresenta três braços de modo a formar um “T”, elevado 65 cm do chão. O 

braço direito (BD) e o braço esquerdo (BE) possuem dimensões iguais de 20 cm de 

comprimento e 5 cm de largura, com paredes laterais de 30 cm de altura e portinholas 

removíveis. O braço vertical (BV) possui 25 cm de comprimento e 5 cm de largura, com 

paredes laterais de 30 cm de altura e uma portinhola removível que o separa da área de partida 

(AP). A área de partida mede 10 x 5 x 30 cm. 

 

Inicialmente, na fase de habituação, cada camundongo foi colocado, isoladamente, na 

AP do labirinto durante 10 segundos, e em seguida a tampa removível foi retirada, para livre 

exploração do aparato por 90 segundos. Cerca de 20 a 30 minutos após esse procedimento, 

num primeiro momento, denominado como escolha forçada, o braço esquerdo foi bloqueado e 

após 10 segundos na AP, o camundongo foi liberado (por 90 segundos) com a possibilidade 

de apenas explorar o braço direito, sendo retirado do teste imediatamente após a escolha. 

Entre 20 – 30 min após a escolha forçada, na etapa denominada de escolha livre, os dois 

braços (esquerdo e direito) estavam livres para exploração do camundongo após permanecer 

por 10 segundos dentro da AP; caso o camundongo não optasse por nenhum dos braços 

dentro de um período de 90 segundos, o teste era finalizado. Houve repetição da seção, 3 

horas depois, com a inversão do braço a ser explorado na escolha forçada. 

 

A entrada do camundongo no braço oposto ao explorado na etapa anterior caracterizou 

um acerto, enquanto o contrário foi caracterizado como erro. Aos animais foram atribuídos 

escores de acordo com o desempenho: escore 2 para animais que acertaram durante as duas 

escolhas livres o braço certo, escore 1 para animais que acertaram e erraram uma vez durante 

as escolhas livres e escore 0 para os animais que erraram todas as escolhas livres. 
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Figura 8. Labirinto em T empregado para avaliar a alternância espontânea de roedores. A) vista 

superior; B) demarcações das áreas e braços do aparato, sendo BD = braço direito, BE = braço 

esquerdo, BV = braço vertical, AP = área de partida e barras róseas indicam as portinholas removíveis. 

 
FONTE: (BERTAGLIA, 2016). 

3.5.6. Avaliação dos níveis de neurotransmissores e seus metabólitos 

Com o auxílio de guilhotina os camundongos foram decapitados. Cada encéfalo foi 

rapidamente retirado e colocado sobre uma placa de gelo de modo a obter-se o microambiente 

mais frio possível. Em seguida foram retirados o hipocampo, córtex pré-frontal, cerebelo e 
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estriado, os quais foram acondicionados em microtubos e rapidamente colocados em 

nitrogênio líquido para rápido congelamento (este procedimento não excedeu o tempo de 3 

minutos por camundongo). A seguir, as estruturas foram então pesadas e estocadas em freezer 

-80º C, até o momento da avaliação neuroquímica. 

A avaliação dos níveis de neurotransmissores, bem como seus metabólitos foi feita por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), como descrito por Felicio et al., 1996. 

Sucintamente, as estruturas encefálicas congeladas foram homogeneizadas com o auxílio de 

uma caneta sonicadora de alta frequência e em solução gelada de ácido perclórico (CIHO4) 

0,1 M (Merck ®) contendo 0,02 % de metabissulfato de sódio (Na2S2O5), EDTA dissódico e 

uma concentração conhecida de ácido 3,4-di-hidroxibenzilamina (DHBA, padrão interno). 

Estes homogenatos foram acondicionados em refrigerador (temperatura de 10º C overnight). 

Na manhã seguinte, o material foi centrifugado a 10.000 rpm (centrífuga Harrier 18/80 MSE 

da Sanyo® - refrigerada a 4º C), por um período de 30 minutos. Após a centrifugação, os 

sobrenadantes foram retirados com auxílio de micropipeta automática, armazenados em 

microtubos e estocados em freezer -80º C para a realização da quantificação através de 

técnicas empregando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC).  

Foram quantificados: 

- Dopamina (DA) e seus metabólitos, ácido 4,4-diidroxifenilacético (DOPAC) e ácido 

homovanílico (HVA);  

- Noradrenalina (NOR) e seu metabólito, ácido vanil mandélico (VMA);  

- Serotonina (5HT) e seu metabólito, ácido 5-hidroindol, 3-acético (5HIAA); 

Foi calculado também turnover (taxa de renovação), por meio da relação 

metabólito/neurotransmissor, da DA e 5HT da seguinte forma: DOPAC/DA e  5HIAA/5-HT. 

As análises das monoaminas (dopamina e serotonina) e seus metabólitos foram feitas 

por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção eletroquímica (HPLC-ED) no 

Laboratório de Farmacologia Aplicada e Toxicologia da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, como descrita por Felicio e colaboradores (1996). 

Para tanto foi empregado o cromatógrafo Shimadzu Modelo 20A, composto por um injetor 

automático com válvula injetora de volume variável (entre 1 e 100 l), bombas de fluxo 

quaternárias, uma coluna cromatográfica (150 X 4,6 mm, Shimpak – ODS C 18) com filtro de 
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linha e um detector eletroquímico Antec Decade. Foi utilizada a técnica de cromatografia em 

fase reserva com pareamento iônico, que é baseada na cromatografia de partição ou absorção. 

Para as análises foi utilizada a temperatura de 50ºC e o tempo de obtenção dos picos foi de até 

24 minutos. 

A fase móvel utilizada foi um sistema isocrático formado por tampão citrato 0,02 M, 

metanol 92:8 (v/v), 0,12 nM de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) sódico e 0,0556% 

de ácido 1-heptanosulfônico (HSA). O pH foi ajustado para 3,0 com ácido ortofosfórico 

(H3PO4). A fase móvel foi filtrada em um sistema à vácuo antes de ser utilizada no HPLC-

ED. Após esse procedimento ela circulou no sistema overnight para equilíbrio da coluna, que 

operou em um fluxo de 1 ml/min. O detector foi mantido com um potencial de 0,8 V no 

eletrodo de trabalho. 

 Para o preparo das soluções padrões de monoaminas foi utilizado padrões de 

concentrações 1 nM de cada neurotransmissor e seu metabólito diluídos em ácido clorídrico 

0,1 M contendo 0,02% de metabissulfito de sódio e estocados em freezer –80C por um 

período de até 2 meses. No momento da análise os padrões foram descongelados e diluídos de 

2.500 a 10.000 vezes em ácido perclórico 0,1 M. Foram injetados pelo menos dois padrões no 

HPLC-ED diariamente, um antes e outro ao final das dosagens para a utilização dos valores 

como referência. 

O equipamento foi padronizado diariamente, ao início e ao término do trabalho, com 

uma solução de trabalho, com concentração conhecida, de neurotransmissores, seus 

metabólitos e DHBA, empregando-se como diluente uma solução de ácido perclórico, 0,1M, 

contendo EDTA e metabissulfito de sódio. 

O limite de detecção para todos os analitos variou entre 0,25 e 1 ng, o limite de 

quantificação foi de 10 ng/g de tecido cerebral ou 1,0 ng por 60 ng de sobrenadantes e a taxa 

de recuperação foi superior a 80%. 

3.5.7. Análise estatística 

Foi empregado o software GraphPad Prism® 6 para a realização das análises 

estatísticas. O nível de significância crítico para todas as análises estatísticas realizadas foi de 

p < 0,05 (5 %). 
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Todos os heatmaps foram gerados no excel por meio da normalização (levando-se em 

consideração as médias e os erros padrão) dos grupos de tratamento de acordo com o 

respectivo parâmetro analisado (WILKINSON; FRIENDLY, 2009). 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

4.1. Experimento 1: Efeitos da exposição prolongada à sibutramina e ao 

metilfenidato em modelo do TDAH em camundongos observados no campo aberto, 

labirinto em cruz elevado, suspensão pela cauda e avaliação neuroquímica 

Foram empregados 57 camundongos (machos) que no DPN 10 foram pesados e 

divididos em dois grupos: etanol (n = 27) e salina (n = 30). Os camundongos do grupo etanol 

receberam 5 g/kg (2 x 2.5 g/kg) de etanol, conforme descrito no item 3.2. Os animais do 

grupo salina receberam NaCl 0,9% (2 x 5 ml/kg) pela mesma via. A avaliação clínica dos 

camundongos foi feita diariamente após a administração de etanol ou salina, na própria gaiola 

moradia, conforme descrito no item 3.4. 

Entre os DPNs 35 – 45 os camundongos foram distribuídos em subgrupos conforme o 

respectivo tratamento medicamentoso realizado com sibutramina ou metilfenidato (via 

gavagem), por pelo menos 31 dias, a saber: etanol + água (10 mL/kg) n = 9; etanol + 

sibutramina (10 mg/kg), n = 10; etanol + metilfenidato (2 mg/kg), n = 8; salina + água, n = 

10; salina + sibutramina (10 mg/kg), n = 10; e salina + metilfenidato (2 mg/kg), n = 10. 

Durante todo o tratamento prolongado foram registrados semanalmente o ganho de peso, o 

consumo de água e ração.  

Após 28 dias de tratamento, entre os DPNs 64 – 74, os camundongos foram submetidos 

ao teste do campo aberto (conforme descrito no item 3.5.1.) seguido do teste do labirinto em 

cruz elevado (conforme descrito no item 3.5.2.). No dia seguinte, entre os DPNs 65 – 75, 

esses camundongos foram submetidos ao teste de suspensão pela cauda, conforme descrito no 

item 3.5.3. Posteriormente, entre os DPNs 66 – 76, os camundongos foram decapitados para a 

coleta das estruturas encefálicas e avaliação dos níveis de neurotransmissores e seus 

metabólitos. 

O tratamento com sibutramina ou metilfenidato foi continuado ao longo dos dias de 

testes comportamentais, assim como no dia da eutanásia para a obtenção das estruturas 

encefálicas. 



60 

 

 

4.1.1.     Resultados 

Em alguns animais houve a formação de leve escara no local da injeção de etanol, que 

desapareceu dentro de duas semanas. Em relação à avaliação clínica não foram observados 

sinais de toxicidade entre os diferentes tratamentos (água, metilfenidato ou sibutramina) 

durante o período experimental que totalizou 31 dias. Contudo, durante as gavagens diárias os 

animais de todos os grupos.  

Ganho de peso semanal 

A figura 9 apresenta o ganho de peso semanal dos camundongos que receberam solução 

salina ou etanol no DPN 10, tratados com sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas 

vias e medidas repetidas apontou diferenças estatisticamente significantes em relação ao 

tempo (F (3, 141) = 5,958, p < 0,0007) e ao tratamento (F (5, 47) = 3,938, p = 0,0046), com 

interações entre os fatores (F (15, 141) = 1,979, p =0,0206). O pós-teste de Tukey indicou, 

durante a primeira semana, redução do ganho de peso do grupo Et+sib (p ≤ 0,01) quando 

comparado ao grupo Et+água.  

Figura 9. Ganho de peso (g) semanal de camundongos tratados, por via oral, durante quatro semanas 

com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias 

pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 ao 73. No DPN 10 os camundongos receberam, por 

via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina  (Sal – NaCl 0,9%); b = p< 0,05 

ANOVA de duas vias e medidas repetidas e pós-teste de Tukey, em relação ao grupo Et+água. 
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Consumo de água e ração semanal 

A figura 10A apresenta o consumo de água semanal ao longo de quatro semanas em 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas repetidas 

apontou diferenças significantes em relação ao tempo (F(3, 15) = 3,342, p = 0,0478) e ao 

tratamento (F(5, 15) = 12,72, p = 0,0001), sem interação entre os fatores. O pós-teste de 

Tukey apontou, durante a terceira semana, diminuição significante nos animais dos grupos 

Sal+sib (p ≤ 0,05) e Sal+met (p ≤ 0,05), em relação ao grupo Sal+água. 

A figura 10B apresenta o consumo de ração semanal ao longo de quatro semanas em 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas repetidas 

não apontou diferenças significantes em relação ao tempo (F(3, 15) = 3,267, p = 0,0509) e ao 

tratamento (F(5, 15) = 1,364, p = 0,2922). 
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Figura 10. Consumo de água semanal (mL) e consumo de ração semanal (g) de camundongos 

tratados, por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou 

metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 ao 

73. No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de 

solução salina  (Sal – NaCl 0,9%); p< 0,05 ANOVA de duas vias e medidas repetidas e pós-teste de 

Tukey: (a) em relação ao grupo Sal+água e (b) em relação ao grupo Et+água. 

 



63 

 

 

Atividade geral no campo aberto 

A figura 11A apresenta a distância total percorrida no campo aberto em camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas repetidas apontou 

diferenças estatisticamente significantes em relação ao tempo (F (2, 102) = 160,5 p < 0,0001) 

e ao tratamento (F (2, 27) = 50,82, p < 0,0001) com interação entre os fatores (F (10, 102) = 

2,220, p = 0,0221). O pós-teste de Tukey apontou aumento na distância total percorrida pelos 

camundongos do grupo Sal+sib em relação ao grupo Sal+água nos intervalos de tempo de 0 – 

5 minutos (p ≤ 0,05), 15 – 20 minutos (p ≤ 0,0001) e 25 – 30 minutos (p ≤ 0,0001). Houve 

aumento deste mesmo parâmetro pelo grupo Et+sib em relação ao grupo Et+água nos 

intervalos de tempo de 0 – 5 minutos (p ≤ 0,0001), 15 – 20 minutos (p ≤ 0,0001) e 25 – 30 

minutos (p ≤ 0,0001). 

A figura 11B apresenta a velocidade média percorrida no campo aberto em 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias de medidas repetidas 

apontou diferenças estatisticamente significantes em relação ao tempo (F(2, 102) = 125,8, p < 

0,0001) e ao tratamento (F(5, 51) = 46,64, p < 0,0001) com interação entre os fatores (F(10, 

102) = 0,246, p = 0,0246). O pós-teste de Tukey apontou aumento da velocidade média 

percorrida pelo grupo Sal+sib em relação ao grupo Sal+água nos intervalos de tempo de 15 – 

20 minutos (p ≤ 0,0001) e 25 – 30 minutos (p ≤ 0,0001). Houve aumento deste mesmo 

parâmetro pelo grupo Et+sib em relação ao grupo Et+água nos intervalos de tempo de 0 – 5 

minutos (p ≤ 0,0001), 15 – 20 minutos (p ≤ 0,0001) e 25 – 30 minutos (p ≤ 0,0001). 

A figura 11C apresenta o tempo de imobilidade no campo aberto em camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias de medidas repetidas apontou diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao tempo (F(2, 102) = 80,65, p < 0,0001) e ao tratamento 

(F(5, 51) = 13,50, p < 0,0001) com interação entre os fatores (F(10, 102) = 4,411, p = 0,0001). O 

pós-teste de Tukey apontou aumento tempo de imobilidade pelo grupo Sal+sib em relação ao 

grupo Sal+água nos intervalos de tempo de 15 – 20 minutos (p ≤ 0,01) e 25 – 30 minutos (p ≤ 

0,01). Houve aumento deste mesmo parâmetro pelo grupo Et+sib em relação ao grupo Et+água 

nos intervalos de tempo de 15 – 20 minutos (p ≤ 0,01) e 25 – 30 minutos (p ≤ 0,0001). 
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Figura 11. Parâmetros da atividade geral no campo aberto de camundongos tratados por via oral, 

durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 

2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. A observação 

comportamental foi feita após 28 dias de tratamento, durante 30 minutos por seção, sendo analisados 

três intervalos de cinco minutos. No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg 

de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina (Sal – NaCl 0,9%); p< 0,05 ANOVA de duas vias e 

medidas repetidas e pós-teste de Tukey: (a) em relação ao grupo Sal+água e (b) em relação ao grupo 

Et+água. 
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A figura 12A apresenta o tempo de permanência na zona periférica do campo aberto 

pelos camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do 

DPN 35 – 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas 

repetidas apontou diferenças estatisticamente significantes em relação ao tempo (F(2, 102) = 

7,551 p = 0,0009), mas não ao tratamento (F(5, 51) = 1,218, p < 0,3143) e sem interação entre 

os fatores (F(10, 102) = 1,797, p = 0,00704). 

A figura 12B apresenta o tempo de permanência na zona mediana do campo aberto 

pelos camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do 

DPN 35 – 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas 

repetidas apontou diferenças estatisticamente significantes em relação ao tempo (F(2, 102) = 

6,680 p = 0,0019), mas não ao tratamento (F(5, 51) = 0,5284, p < 0,7537) e sem interação 

entre os fatores (F(10, 102) = 0,9715, p = 0,4728). 

A figura 12C apresenta o tempo de permanência na zona mediana do campo aberto 

pelos camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do 

DPN 35 – 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de duas vias e medidas 

repetidas apontou diferenças estatisticamente significantes em relação ao tempo (F(2, 102) = 

10,14, p = 0,0001), mas não ao tratamento (F(5, 51) = 2,340, p < 0,0548) e sem interação 

entre os fatores (F(10, 102) = 1,887, p = 0,0554). 
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Figura 12. Parâmetros da atividade geral no campo aberto de camundongos tratados por via oral, 

durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 

2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. A observação 

comportamental foi feita após 28 dias de tratamento, durante 30 minutos por seção, sendo analisados 

três intervalos de cinco minutos. No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg 

de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina  (Sal – NaCl 0,9%); p> 0,05 ANOVA de duas vias  e 

medidas repetidas. 
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Comportamento no labirinto em cruz elevado 

A figura 13A apresenta a porcentagem do número de entradas nos braços abertos em 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A análise de variância não paramétrica de 

Kruskal-Wallis não apontou diferenças significantes entre os grupos (KW = 3,674, p = 

0,5972). 

A figura 13B apresenta a porcentagem da duração nos braços abertos pelos 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A análise de variância não paramétrica de 

Kruskal-Wallis apontou diferenças significantes entre os grupos (KW = 15,23, p = 0,0094). O 

pós-teste de Dunn apontou aumento da porcentagem de duração nos braços abertos pelo grupo 

Et+met (p ≤ 0,05) em relação ao grupo Et+água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

Figura 13. Parâmetros do comportamento no labirinto em cruz elevado (% de entradas no braço 

aberto – BA – e % do tempo gasto no BA) de camundongos tratados por via oral, durante quatro 

semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir 

dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. No DPN 10 os camundongos 

receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina (Sal – NaCl 

0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de tratamento; b = Análise de 

variância não paramétrica de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn, em relação ao grupo Et+água. 

 

A figura 14A apresenta a duração do tempo gasto na região do centro do labirinto em 

cruz elevado pelos camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados 

a partir do DPN 35 – 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não 

apontou diferenças significantes em relação ao tempo no centro entre os grupos (F(5, 50) = 

0,5144, p = 0,7641). 

A figura 14B apresenta a frequência em olhar para baixo (head dipping) pelos 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação à frequência em olhar para baixo entre os grupos (F(5, 51) = 1,762, p 

= 1,376). 
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A figura 14C apresenta a frequência em estirar o corpo na avaliação de risco pelos 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças 

significantes em relação à frequência em olhar para baixo entre os grupos (F(5, 51) = 8,786, p 

= 0,0001). O pós-teste de Sidak indicou diminuição deste parâmetro pelo grupo Et+sib em 

relação ao grupo Et+água (p ≤ 0,05). 

Figura 14. Parâmetros do comportamento no labirinto em cruz elevado (duração do tempo de 

permanência no centro, head dipping e avaliação de risco) de camundongos tratados por via oral, 

durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 

2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73  (DPN 63 ao 73). No 

DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de 

solução salina  (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de 

tratamento; b = significância estatística em relação ao grupo Et+água. 
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Comportamento no teste da suspensão pela cauda 

A figura 15 apresenta o tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda em 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças 

significantes em relação à imobilidade entre os grupos (F(5, 51) = 8,786, p = 0,0001). O pós-

teste de Sidak indicou aumento significante no tempo de imobilidade do grupo Et+água (p ≤ 

0,05) e Sal+met (p ≤ 0,001) em relação ao grupo Sal+água, enquanto houve diminuição deste 

parâmetro no grupo Et+sib (p ≤ 0,0001) em relação ao grupo Et+água. 

Figura 15. Tempo de imobilidade (segundos) no teste de suspensão pela cauda de camundongos 

tratados por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou 

metilfenidato (met – 2 mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 

73. No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de 

solução salina (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de 

tratamento; p < 0,05 ANOVA de uma via e pós-teste de Sidak: (a) e (s) em relação ao grupo Sal+água 

e (b) em relação ao grupo Et+água. 

 

Avaliação dos níveis de neurotransmissores e seus metabólitos 

A figura 16A apresenta os níveis do metabólito DOPAC no estriado de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças significantes 

em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 56) = 5,311, p = 0,0005). O pós-teste de Sidak 
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indicou diminuição nos níveis de DOPAC nos grupos Sal+sib (p ≤ 0,001) e Sal+met (p ≤ 

0,05) em relação ao grupo Sal+água. 

A figura 16B apresenta os níveis de dopamina (DA) no estriado de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 55) = 1,669, p = 0,1576). 

A figura 16C apresenta os níveis do turnover de dopamina (DA) no estriado de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 52) = 6,895, p = 0,0001). O pós-teste 

de Sidak indicou diminuição do turnover de dopamina no grupo Sal+sib (p ≤ 0,001) em 

relação ao grupo Sal+água, bem como diminuição do grupo Et+sib em relação ao grupo 

Et+água (p ≤ 0,05). 

A figura 16D apresenta os níveis do metabólito 5HIAA no estriado de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças significantes 

em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 55) = 2,446, p = 0,0451). O pós-teste de Sidak 

indicou diminuição nos níveis de 5HIAA no grupo Sal+sib (p ≤ 0,05) em relação ao grupo 

Sal+água. 

A figura 16E apresenta os níveis de serotonina (5HT) no estriado de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 56) = 1,487, p = 0,2087). 

A figura 16F apresenta os níveis do turnover de serotonina (5HT) no estriado de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 54) = 0,4217, p = 0,8316). 
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Figura 16. Níveis de neurotransmissores e seus metabólitos e respectivos turnover no estriado de camundongos tratados por via oral, durante quatro semanas 

com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. 

No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina (Sal – NaCl 0,9%), sendo a avaliação 

neuroquímica realizada após 31 dias de tratamento; p<0,05 ANOVA de uma via e pós-teste de Sidak: (a) em relação ao grupo Sal+água. DOPAC = ácido 4,4-

diidroxifenilacético, DA = dopamina, 5HIAA = ácido 5-hidroindol, 3-acético, 5HT = serotonina. 
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A figura 17A apresenta os níveis do metabólito DOPAC no cerebelo de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via apontou diferenças significantes 

em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 55) = 4,906, p = 0,0009). O pós-teste de Sidak 

indicou aumento nos níveis de DOPAC no cerebelo do grupo Et+sib (p ≤ 0,01) em relação ao 

grupo Et+água. 

A figura 17B apresenta os níveis de dopamina (DA) no cerebelo de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 52) = 1,452, p = 0,2214).  

A figura 17C apresenta os níveis do turnover de dopamina (DA) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 52) = 0,7597, p = 0,5830).   

A figura 17D apresenta os níveis do metabólito 5HIAA no cerebelo de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 53) = 0,2951, p = 0,9135).  

A figura 17E apresenta os níveis de serotonina (5HT) no cerebelo de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 55) = 0,4231, p = 0,8306).   

A figura 17F apresenta os níveis do turnover de serotonina (5HT) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 51) = 0,4231, p = 0,7925).  
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Figura 17. Níveis de neurotransmissores e seus metabólitos e respectivos turnover no cerebelo de camundongos tratados por via oral, durante quatro semanas 

com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2 mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 

73, sendo a avaliação neuroquímica realizada após 31 dias de tratamento; p<0,05 ANOVA de uma via e pós-teste de Sidak: (b) em relação ao grupo Et+água. 

DOPAC = ácido 4,4-diidroxifenilacético, DA = dopamina, 5HIAA = ácido 5-hidroindol, 3-acético, 5HT = serotonina.
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A figura 18A apresenta os níveis do metabólito DOPAC no córtex pré-frontal (CPF) de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 49) = 1,855, p = 0,1195).  

A figura 18B apresenta os níveis de dopamina (DA) no córtex pré-frontal (CPF) de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 56) = 1,098, p = 0,3718).  

A figura 18E apresenta os níveis do turnover de dopamina (DA) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 49) = 1,855, p = 0,1195).   

A figura 18C apresenta os níveis de 5HIAA no córtex pré-frontal (CPF) de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 50) = 0,3146, p = 0,3146).  

A figura 18D apresenta os níveis de serotonina (5HT) no córtex pré-frontal (CPF) de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 53) = 1,260, p = 0,2951).  

A figura 18E apresenta os níveis do turnover de serotonina (5HT) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 50) = 0,8122, p = 0,5466).  
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Figura 18. Níveis de neurotransmissores e seus metabólitos e respectivos turnover no córtex pré-frontal de camundongos tratados por via oral, durante quatro 

semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2 mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os 

DPNs 63 – 73, sendo a avaliação neuroquímica realizada após 31 dias de tratamento; p>0,05 ANOVA de uma via. DOPAC = ácido 4,4-diidroxifenilacético, 

DA = dopamina, 5HIAA = ácido 5-hidroindol, 3-acético, 5HT = serotonina. 
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A figura 19A apresenta os níveis de DOPAC no hipocampo de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 54) = 0,4907, p = 0,7817).  

A figura 19B apresenta os níveis de dopamina (DA) no hipocampo de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 54) = 0,3108, p = 0,9044).  

A figura 19C apresenta os níveis do turnover de dopamina (DA) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 51) = 0,9392, p = 0,4638).   

A figura 19D apresenta os níveis de 5HIAA no hipocampo de camundongos que 

receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com água, 

sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças significantes em 

relação aos diferentes tratamentos (F(5, 54) = 1,647, p = 0,1635).  

A figura 19E apresenta os níveis de serotonina (5HT) no hipocampo de camundongos 

que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 – 45 com 

água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 54) = 0,1528, p = 0,9783).  

A figura 19F apresenta os níveis do turnover de serotonina (5HT) no cerebelo de 

camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 35 

– 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A ANOVA de uma via não apontou diferenças 

significantes em relação aos diferentes tratamentos (F(5, 52) = 3,084, p = 0,0164).  
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Figura 19. Níveis de neurotransmissores e seus metabólitos e respectivos turnover no hipocampo de camundongos tratados por via oral, durante quatro 

semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2 mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até 

os DPNs 63 – 73, sendo a avaliação neuroquímica realizada após 31 dias de tratamento; p > 0,05 ANOVA de uma via. DOPAC = ácido 4,4-

diidroxifenilacético, DA = dopamina, 5HIAA = ácido 5-hidroindol, 3-acético, 5HT = serotonina.
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4.2.  Experimento 2: Efeitos da exposição prolongada à sibutramina e ao 

metilfenidato em modelo do TDAH em camundongos no teste de reconhecimento 

de objetos e no labirinto em T 

Foram empregados 44 camundongos (machos) submetidos ao mesmo protocolo do 

Experimento 1, distribuídos em subgrupos de acordo com o tratamento medicamentoso 

realizado por período prolongado com sibutramina ou metilfenidato, a saber: etanol + 

sibutramina (10 mg/kg), n = 7; etanol + metilfenidato (2 mg/kg), n = 6; etanol + água (10 

mL/kg), n = 7; salina + sibutramina (10 mg/kg), n = 8; salina + metilfenidato (2 mg/kg), n = 

8; e salina + água, n = 8. 

A partir dos DPNs 35 – 45 iniciou-se o tratamento medicamentoso e, após 28 dias, entre 

os DPNs 64 – 74, os camundongos foram submetidos ao teste do labirinto em T (conforme 

descrito no item 3.5.5.). Nos dias seguintes, entre os DPNs 65 – 75, os camundongos foram 

submetidos ao teste de reconhecimento de objetos (conforme descrito no item 3.5.4.). 

4.2.1.     Resultados 

Comportamento no teste de reconhecimento de objetos 

A figura 20 apresenta o índice de discriminação no teste de reconhecimento de objetos 

de camundongos que receberam solução salina ou etanol no DPN 10, tratados a partir do DPN 

35 – 45 com água, sibutramina ou metilfenidato. A análise de variância não paramétrica de 

Kruskal-Wallis apontou diferenças significantes em relação a esse parâmetro entre os grupos 

(KW= 21,39, p = 0,0007). O pós-teste de Dunn indicou diminuição no índice de 

discriminação do grupo Et+água (p ≤ 0,05) em relação ao grupo Sal+água, bem como 

aumento deste mesmo parâmetro no grupo Et+met (p ≤ 0,01) em relação ao grupo Et+água. 
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Figura 20. Índice de discriminação no teste de reconhecimento de objetos de camundongos tratados 

por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou 

metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 

73. No DPN 10 os camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de 

solução salina (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de 

tratamento; Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn: (s) em relação ao grupo Sal+água (p < 0,05) 

e (b) em relação ao grupo Et+água (p < 0,01). 

 
 

Comportamento no teste de alternação espontânea no labirinto em T 

A figura 21 (heatmap 1) ilustra as medianas dos dados não paramétricos (em escore) 

atribuídos aos diferentes grupos durante duas diferentes sessões experimentais ocorridas no 

período da manhã e tarde. Foram atribuídos escore de acordo com o desempenho dos 

camundongos, sendo escore 1 para camundongos que erraram a alternação espontânea nos 

braços do labirinto em T durante as duas sessões, escore 1,5 para animais que acertaram e 

erraram uma sessão e escore 2 para animais que acertaram em ambas sessões. Os resultados 

expressos próximos à coloração vermelha indicam maior número de erros, enquanto os 

resultados expressos próximos à coloração amarela indicam maior número de acertos. A 

análise destes dados indicam maior número de erros do grupo Et+água em relação ao grupo 

Sal+água, enquanto o grupo Sal+met apresentou melhor desempenho em comparação com o 

grupo Sal+água, resultado semelhante ao obtido pelo grupo Et+met em comparação ao grupo 

Et+água. 
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Figura 21. (Heatmap 1) Mediana dos escores relativos à alternação espontânea no labirinto em T. Foram relacionadas às medianas atributos condicionais, 

indicando-se os erros (vermelho) e acertos (amarelo) dos camundongos tratados por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 

10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. No DPN 10 os camundongos receberam, 

por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina  (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de 

tratamento. 

Escala 

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 

Grupos 

 Sal+água  Sal+sib Sal+met Et+água Et+sib Et+met 

Mediana 1,50 1,50 2,00 1,00 1,50 1,75 
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Heatmap dos testes comportamentais realizados após a exposição prolongada à 

sibutramina e ao metilfenidato em camundongos induzidos ou não ao TDAH  

A figura 22 (heatmap 2) apresenta a média normalizada considerando a média e o 

desvio padrão dos diferentes grupos de tratamento de acordo com o respectivo parâmetro 

analisado para cada teste comportamental. A maior ocorrência/valor do evento é indicada pelo 

atributo condicional vermelho, enquanto a menor ocorrência/valor do parâmetro é indicada 

pelo atributo condicional amarelo, já a coloração alaranjada indica proximidade dos valores à 

média obtida para o respectivo parâmetro. 

Os camundongos do grupo Sal+sib e Et+sib apresentaram perfis semelhantes e 

obtiveram maior distância total percorrida e maior velocidade média percorrida, bem como 

menor tempo de imobilidade em relação aos demais grupos em todos os intervalos de tempo 

no campo aberto, enquanto os grupos Sal+met e Et+met, também com perfis semelhantes, 

apresentaram menor ocorrência nesses mesmos parâmetros, com exceção do aumento no 

parâmetro de imobilidade no campo aberto. 

No labirinto em cruz elevado o grupo Sal+met apresentou maior número de entradas 

nos braços abertos, bem como maior tempo no centro em relação aos salinas. 

Semelhantemente o grupo Et+met apresentou maior duração nos braços abertos, maior 

duração no centro, bem como aumento no número de vezes em que olharam para baixo.  

Na suspensão pela cauda tanto o grupo Sal+met quanto Et+água apresentaram maior 

tempo de imobilidade, enquanto os grupos Sal+sib e Et+sib apresentaram menor ocorrência 

neste mesmo parâmetro. 

O índice de discriminação no teste de reconhecimento de objetos indica maior tempo de 

exploração do objeto novo pelos grupos Sal+sib e Sal+met, bem como do grupo Et+met, 

enquanto o grupo Sal+água manteve-se mais próximo à média. Já os grupos Et+água e Et+sib 

exploração menos o objeto novo 

.



 

 

 

8
3
 

Figura 22. (Heatmap 2) Média normalizada entre os diferentes grupos de acordo com o parâmetro comportamental observado nos testes do campo aberto, 

labirinto em cruz elevado, suspensão da cauda (SC) e reconhecimento de objetos (RO), indicando-se maior ocorrência (vermelho) e menor ocorrência 

(amarelo) dos respectivos eventos em camundongos tratados por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou 

metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. No DPN 10 os camundongos receberam, por via 

subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental realizada após 28 dias de tratamento. 
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Heatmap das análises neuroquímicas realizadas após a exposição prolongada à 

sibutramina e ao metilfenidato em camundongos induzidos ou não ao TDAH  

A figura 23 (heatmap 3) apresenta a média normalizada considerando a média e o 

desvio padrão dos diferentes grupos de tratamento de acordo com o respectivo evento 

analisado para cada parâmetro neuroquímico. O maior valor do parâmetro é indicado pelo 

atributo condicional vermelho, enquanto o menor valor do parâmetro é indicadopelo atributo  

condicional amarelo, já a coloração alaranjada indica proximidade dos valores à média obtida 

para o respectivo parâmetro. 

No estriado, o grupo Sal+água obteve maiores níveis de todos os neurotransmissores e 

seus respectivos metabólitos, bem como maior turnover de dopamina. O perfil apresentado 

pelo grupo Sal+sib indicou menores níveis de DOPAC, 5HIAA, 5HT e VMA, bem como 

menor turnover de dopamina, enquanto no grupo Et+sib houve aumento nos níveis de VMA 

menores níveis de DOPAC, 5HIAA e menor turnover de dopamina. O grupo Sal+met 

apresentou aumento no turnover de dopamina, e menores níveis de VMA, DA, 5HIAA e 5HT, 

enquanto o grupo Etmet apresentou menores níveus de DOPAC e 5HT. 

No cerebelo o grupo Sal+sib apresentou aumento de dopamina, 5HIAA e serotonina, 

enquanto no grupo Et+sib houve aumento de dopamina, DOPAC e maior turnover de 

dopamina. Já o grupo Sal+met apresentou aumento de 5HIAA e do turnover de serotonina 

menor nível de serotonina, enquanto no grupo Et+met houve aumento de VMA e redução nos 

níveis de DOPAC, 5HT e menor turnover de dopamina e serotonina. 

No córtex pré-frontal os grupos Sal+sib e Et+sib apresentaram perfis semelhantes, com 

menores níveis de VMA, DOPAC, dopamina, 5HIAA e menor turnover de serotonina. O 

grupo Sal+met apresentou maior turnover de dopamina e turnover de serotonina, bem como 

redução 
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de HVA, enquanto no grupo Et+met houve aumento de dopamina e menores níveis de 

DOPAC e menor turnover de dopamina. 

No hipocampo o grupo Sal+água apresentou redução nos níveis de VMA, DOPAC, 

dopamina, 5HIAA, serotonina e HVA. O grupo Sal+sib apresentou redução níveis de VMA, 

dopamina, 5HIAA, serotonina e menor turnover de dopamina e aumento de HVA em relação 

aos demais grupos. O grupo Et+sib apresentou aumento nos níveis de DOPAC, bem como 

redução nos níveis de VMA, 5HIAA e HVA, além de menor turnover de serotonina. O grupo 

Sal+met apresentou aumento no turnover de dopamina, turnover de serotonina e aumento nos 

níveis de 5HIAA, enquanto no grupo Et+met houve redução nos níveis de 5HIAA e no 

turnover de serotonina.   

 

 



 

 

 8
6
 

Figura 23. (Heatmap 3) Média normalizada entre os diferentes grupos de acordo com o parâmetro neuroquímico analisado, indicando-se maior valor 

(vermelho) e menor valor (amarelo) dos respectivos parâmetros em camundongos tratados por via oral, durante quatro semanas com água (10 mL/kg), 

sibutramina (sib – 10 mg/kg) ou metilfenidato (met – 2mg/kg) a partir dos dias pós-natais 35 – 45 (DPN 35 ao 45) até os DPNs 63 – 73. No DPN 10 os 

camundongos receberam, por via subcutânea, 5 g/kg de etanol (Et) ou 10 mL/kg de solução salina  (Sal – NaCl 0,9%), sendo a observação comportamental 

realizada após 28 dias de tratamento. DOPAC = ácido 4,4-diidroxifenilacético; DA = dopamina; 5HIAA = ácido 5-hidroindol, 3-acético; 5HT = serotonina. 
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5. DISCUSSÃO 

No presente trabalho foi empregado o modelo de TDAH em camundongos, no qual o 

etanol é administrado no DPN 10. Esse dia compreende a fase do brain growth spurt, período 

em que ocorre importante desenvolvimento do sistema nervoso central de ratos e 

camundongos (DOBBING; SANDS, 1979; SEMPLE et al., 2013). Portanto, como o álcool 

possui função de causar neuroapoptose no sistema nervoso central durante este período 

(FREDRIKSSON; ARCHER, 2004), diversos são os prejuízos causados pela sua 

administração em camundongos. 

A densidade sináptica no córtex somatossensorial aumenta abruptamente durante o 

DPN 10 (MICHEVA; BEAULIEU, 1996; DE FELIPE et al., 1997; RICE; BARONE, 2000) e 

neste mesmo dia inicia-se a mielinização (WIGGINS, 1985), bem como ocorre aumento da 

densidade sináptica e arborização dendrítica, ambos importantes para a memória de trabalho 

(HERSCHKOWITZ et al., 1997. Assim, a exposição ao álcool neste período causa 

transtornos importantes nas funções cerebrais e, como o álcool apresenta cinética de ordem 

zero, pode afetar diretamente o desenvolvimento cerebral durante o DPN 11 e é durante este 

período que ocorre grande aumento no número de células de proteína fibrilar glial (GFAP) no 

hipocampo (CATALANI et al., 2002), responsáveis por formar filamentos envolvidos com a 

maturação de astrócitos no sistema nervoso central (BRENNER, 1994), além de aumento de 

células da micróglia (ALLIOT et al., 1999). Danos cerebrais ainda no DPN 11 podem resultar 

em déficits na aprendizagem (HUH; RAGHUPATHI, 2007).  

No presente estudo, a administração de etanol no DPN 10 causou certa mortalidade dos 

camundongos tratados, provavelmente pelo fato da dose de 5 g/kg de etanol estar próxima da 

DL50 em camundongos (MALCOLM; ALKANA, 1983; TSIBULSKY; AMIT, 1992). Além 

disso, foi observado que o tratamento com sibutramina causou comportamento de esquiva em 

relação ao manipulador, quando os animais eram retirados da gaiola moradia, tanto nos 

grupos Sal+sib, quanto Et+sib ao longo do tratamento. 

Sabe-se que o tratamento com metilfenidato é capaz de causar diminuição no ganho de 

peso (FARAONE et al., 2008). No presente trabalho, porém, não houve alterações 

significantes relacionadas a este parâmetro. 
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O consumo de água do grupo Sal+sib foi maior durante a terceira semana quando em 

comparação com o grupo Sal+água (figura 10A), porém ao longo das semanas restantes não 

houveram alterações significantes. Resultado semelhante foi encontrado no grupo Sal+met, 

com aumento do consumo de água durante a terceira semana, porém foram alterações 

pontuais e mostraram-se não relevantes. 

A sibutramina é um medicamento eficiente para causar redução de peso corporal em 

seres humanos (NISOLI; CARRUBA, 2000) e pode também causar redução no ganho de peso 

em camundongos (DAY; BAILEY, 1998). No entanto, no presente trabalho não houve 

redução significante do peso ao longo das quatro semanas de tratamento no grupo Sal+sib; 

contudo, observou-se redução durante a primeira semana no grupo Et+sib (figura 10B). 

O modelo animal para o TDAH, descrito por Fredriksson e Archer (2004), e empregado 

no presente trabalho, relatava inicialmente marcante hipoatividade motora seguida de 

hiperatividade motora após 40 minutos de teste. Nossos resultados relativos à atividade 

motora no campo aberto corroboram tais achados, onde a média da distância total percorrida 

pelo grupo Et+água mostrou menor tendência em explorar o aparato que o grupo Sal+água 

durante os cinco primeiros minutos de teste, porém nos intervalos seguintes a média da 

distância total percorrida pelo grupo Et+água foi superior ao grupo Sal+água. Da mesma 

foram que a ANOVA, o heatmap mostrou que o grupo Et+água possui perfil de exploração 

semelhante ao grupo Sal+água, e deixa de caracterizar a hiperatividade, um dos 

comportamentos presentes em alguns indivíduos com TDAH.  

Outros estudos avaliaram os efeitos da aplicação de etanol durante o período pré-natal 

(RILEY, 1990) e em neonatos (WOZNIAK et al., 2004) e observaram disfunções que, ao 

longo do desenvolvimento, foram amenizadas com a ação  de mecanismos compensatórios 

(RILEY, 1990; WOZNIAK et al., 2004), o que pode explicar possíveis alterações no 

comportamento dos camundongos adultos.  

Considerando que os roedores possuem tendência natural para explorar ambientes 

novos (HUGHES, 1997), Fink e colaboradores (1980), após lesionarem os terminais 

dopaminérgicos mesolimbicocorticais de camundongos com 6-hidroxidopamina, observaram 

hipoatividade no campo aberto, mostrando que alterações nos níveis de dopamina cortical 

podem alterar o comportamento de exploração espontânea de roedores. No mesmo sentido, 

Carneiro e colaboradores (2005) avaliaram o efeito da exposição ao etanol durante o período 

gestacional e observaram hipoatividade no campo aberto em ratos no DPN 21, acompanhada 
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de regulação negativa no funcionamento dos receptores dopaminérgicos.  

Além das possíveis alterações dopaminérgicas que possam diminuir parcialmente a 

atividade locomotora dos camundongos do grupo Et+água, outra possibilidade é o medo à 

novidade ou a ambiente intimidador, como já observado por Poltyrev e colaboradores (1996) 

em ratos estressados no período pré-natal, bem como maior latência para se familiarizar com 

o aparato, o que possivelmente caracterizaria um estado de desatenção. 

Como já bem estabelecido em seres humanos com TDAH (WEISS; HECHTMAN, 

1979; BUITELAAR; MEDORI, 2009) e em modelos animais desse transtorno (SHAYWITZ 

et al., 1976; FREDRIKSSON; ARCHER, 2004), baixas doses de anfetaminas mostram-se 

eficazes para o tratamento da hiperatividade. Desta forma, nossos resultados corroboram esses 

achados, pois a distância total percorrida e a velocidade média percorrida pelos grupos 

Sal+met e Et+met foram menores que dos seus respectivos controles tratados com água. 

Nesse sentido, o parâmetro de imobilidade nestes grupos tratados com metilfenidato foi 

maior, o que reafirma o potencial do metilfenidato em amenizar os possíveis sintomas de 

hiperatividade. 

Já em relação ao tratamento com sibutramina, não há muitos estudos que avaliem seus 

efeitos na atividade geral no campo aberto. Contudo, Jorge e colaboradores (2004), após 

tratamento agudo com sibutramina na dose de 10 mg/kg, a mesma empregada no presente 

estudo, não encontraram alterações no comportamento de ratos. Já nossos resultados mostram 

que o uso prolongado de sibutramina aumenta a atividade locomotora, pois os grupos Sal+sib 

e Et+sib tiveram maior distância total percorrida, velocidade média percorrida e menor tempo 

de imobilidade em comparação com seus respectivos controles tratados com água, 

demonstrando-se a hiperatividade. Assim, tal efeito marcante no comportamento no campo 

aberto pode estar associado a um dos principais efeitos adversos da sibutramina: a insônia 

(RYAN, 2000). A insônia é responsável por induzir comportamento hiperativo (GESSA et al., 

1995) e é utilizada para este fim em camundongos (NIJIMA-YAOITA et al., 2016). 

O tratamento em ratos durante os DPNs 8 a 21 com o antidepressivo clomipramina – 

inibidor da receptação principalmente de serotonina (HYTTEL; OVERO; ARNT, 1984), além 

da noradrenalina (Moreno et al., 1999) – é capaz de gerar hiperatividade no campo aberto 

durante fase adulta (HANSEN; SÁNCHEZ; MEIER, 1997), o que indica participação do 

sistema serotoninérgico importante no desenvolvimento da hiperatividade. Nossos resultados 

sugerem que a modulação do sistema serotoninérgico pela sibutramina pode ser responsável 
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pelo aumento da atividade locomotora, tanto no grupo salina quanto no etanol. Desta forma, a 

sibutramina poderia atuar como um agente que induziria e serviria como modelo de 

hiperatividade em camundongos. 

Roedores naturalmente têm preferência pela zona periférica do campo aberto (PRUT; 

BELZUNG, 2003); portanto, a mensuração do tempo gasto pelos camundongos nas diferentes 

zonas do aparato (mediana, central e periférica) pode servir como parâmetro para avaliar a 

ansiedade, considerando que a preferência pela zona central indicaria menor ansiedade.  

No presente trabalho, o resultado quanto à permanência nas diferentes zonas do campo 

aberto do grupo Sal+met não diferiu do seu controle salina, o que indica ausência de efeitos 

do metilfenidato na ansiedade. Este resultado corrobora o achado de Britton e Bethancourt 

(2009) que, após exposição prolongada ao metilfenidato em ratos, não observou alterações na 

ansiedade. Contudo, durante o intervalo de 0 – 5 minutos o grupo Et+met (figura 22) 

permaneceu maior tempo na região central do campo aberto, o que pode indicar alterações no 

sistema nervoso central dos camundongos que foram expostos ao etanol no DPN 10, 

favorecendo um potencial ansiolítico do metilfenidato neste modelo. 

Ainda em relação à exploração nas diferentes zonas do campo aberto, o grupo Sal+sib 

indica ausência de efeitos da sibutramina na ansiedade. Este dado corrobora os achados de 

outros estudos (JORGE et al., 2004; FRASSETO et al., 2010). Por outro lado, como ilustra a 

figura 12C, não houve nenhuma diferença significante no tempo de exploração do grupo 

Et+sib na zona central do campo aberto durante o intervalo de 0 – 5 minutos, apesar da 

tendência deste grupo em explorar menos esta região. Já o figura 22 indica menor tempo gasto 

pelo grupo Et+sib neste mesmo parâmetro, sugestivo de maior ansiedade, o que pode indicar 

alterações no sistema nervoso central dos camundongos que foram expostos ao etanol no 

DPN 10, favorecendo a manifestação de ansiedade induzida pela sibutramina. 

O labirinto em cruz elevado é empregado para avaliar a ansiedade em roedores e baseia-

se na aversão natural que estes apresentam a espaços abertos e elevados (HANDLEY; 

MITHANI, 1984; PELLOW et al., 1985). Nossos resultados sugerem que a exposição no 

DPN 10 ao etanol não foi capaz de alterar o comportamento dos camundongos no labirinto em 

cruz elevado, uma vez que obtiveram perfil semelhante ao grupo Sal+água (figura 10 A, B e 

figura 22). 

Crawford e colaboradores (2013) trataram ratos com metilfenidato do DPN 11 ao 20 e 
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avaliaram os seus efeitos na ansiedade, no DPN 60. No labirinto em cruz elevado o perfil do 

metilfenidato foi ansiogênico, enquanto no procedimento CPP (conditioned place preference), 

semelhante ao teste claro-escuro, os ratos apresentaram perfil ansiolítico. Já Zhu e 

colaboradores (2010) observaram os efeitos do tratamento agudo com metilfenidato na 

ansiedade de ratos durante o DPN 22 e os resultados indicaram um perfil ansiolítico, o que 

corrobora o achado de Carrey e colaboradores (2000) que obtiveram um padrão ansiolítico no 

labirinto em cruz elevado. Em nossos resultados, o grupo Sal+met entrou mais vezes nos 

braços abertos, porém, o tempo de permanência não foi maior (figura 10 A e B, figura 22). 

Esses achados indicam que o metilfenidato não foi capaz exercer influência na ansiedade dos 

camundongos. Já o grupo Et+met permaneceu maior tempo nos braços abertos em relação a 

seu controle tratado com água, o que indica ação ansiolítica do metilfenidato neste modelo do 

TDAH, o que torna tal abordagem medicamentosa interessante, dada as possíveis 

comorbidades existentes com o TDAH, como, por exemplo, a ansiedade (BIEDERMAN et 

al., 1993). 

Apesar do mecanismo ação apresentado pela sibutramina assemelhar-se ao dos 

antidepressivos e estes poderem apresentar também efeito ansiolítico (ARGYROPOULOS; 

SANDFORD; NUTT, 2000), em nosso trabalho, no labirinto em cruz elevado, o grupo 

Sal+sib não diferiu do seu grupo controle tratado com água, o que nos permite afirmar que o 

tratamento prolongado com sibutramina não exerceu efeitos sobre a ansiedade dos 

camundongos. Este resultado corrobora os de Santos e colaboradores (2014), que, após avaliar 

os efeitos agudos da sibutramina em ratas, não obteve alterações significantes quanto à 

ansiedade no labirinto em cruz elevado, bem como por Frassetto e colaboradores (2010), que 

observaram ausência de efeitos da sibutramina após tratamento agudo na avaliação da 

ansiedade de ratos. 

Já a observação do perfil apresentado pelo grupo Et+sib (figura 22) no labirinto em cruz 

elevado indica menor tempo de permanência no braço aberto, enquanto a ANOVA apontou 

como não significante. Esses achados associado ao aumento do número de avaliações de risco 

desse grupo no labirinto em cruz elevado (figura 14C) sugerem possível tendência 

ansiogênica da sibutramina neste modelo do TDAH. 

O teste de suspensão pela cauda pode ser utilizado para screnning da potencial ação 

antidepressiva apresentada por medicamentos (STERU et al., 1985), sendo a análise do tempo 

de imobilidade dos camundongos como parâmetro afirmativo para o comportamento tipo-
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depressivo. Nossos resultados (figura 15 e figura 22) apontam maior tempo de imobilidade do 

grupo Et+água, o que caracteriza um estado tipo-depressivo em relação ao seu grupo tratado 

com água. Deve ser salientado que a depressão é uma das comorbidades presente em 

indivíduos com TDAH (BIEDERMAN et al., 1993; MILL, 2007; STROHMEIER et al., 

2015).  

Nossos resultados indicam que o tratamento com metilfenidato em camundongos do 

grupo salina (grupo Sal+met, figura 15 e figura 22) foi capaz de produzir efeito tipo-

depressivo. Ressalte-se aqui que, levando-se em consideração o uso do metilfenidato como 

droga de abuso (FARAONE, 2008) e até mesmo por indivíduos saudáveis pode favorecer a 

ocorrência de depressão, o que poderia agravar essa prática, tornando-se uma preocupação 

ainda maior em Saúde Pública. Já o grupo Et+met obteve diminuição do comportamento tipo-

depressivo em comparação com o grupo Et+água (figura 22); portanto, o metilfenidato 

reverteu parcialmente o comportamento tipo-depressivo ocasionado pelo etanol.  

Corroborando nossos achados, recentemente, Takamatsu e colaboradores (2015) 

observaram redução do tempo de imobilidade no teste de suspensão pela cauda após o 

tratamento com metilfenidato. Porém, neste estudo, como modelo de TDHA foram 

empregados camundongos knockout para o DAT, os quais foram suspensos pela cauda por 30 

minutos, tratados intraperitonealmente com alta dose de metilfenidato (30 mg/kg) e 

novamente foram suspensos por mais 180 minutos. Esse protocolo de observação 

comportamental difere bastante do utilizado no presente trabalho, que empregou 6 minutos de 

suspensão pela cauda, conforme descrito por Steru e colaboradores (1985), bem como a 

indução de TDHA pela exposição pós-natal ao etanol (FREDRIKSSON; ARCHER, 2004) e 2 

mg/kg (via oral) de metilfenidato. 

Chudasama e Bhatt (2009) estudaram os efeitos da administração de sibutramina (5 

mg/kg, via oral, por quatro semanas) em ratos obesos, não sendo observado redução do tempo 

de imobilidade (isto é, reversão do comportamento tipo-depressivo), contudo, neste mesmo 

estudo obteve efeito antidepressivo da sibutramina no teste do nado forçado. No nosso 

trabalho, observou-se tendência de redução no tempo de imobilidade do grupo Sal+sib em 

relação ao seu controle tratado com água (figura 9), porém, como observado na figura 22, 

nota-se efeito antidepressivo da sibutramina, o que é corroborado por outros estudos 

(KIORTSIS et al., 2008; CHUDASAMA; BATH, 2009). Já no grupo Et+sib observa-se que a 

sibutramina foi capaz de reverter o efeito tipo-depressivo ocasionado pela aplicação de etanol 
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(figura 15 e figura 22).  

A habilidade de reter e de manipular informações na memória de trabalho depende do 

córtex pré-frontal (GOLDMAN-RAKIC, 1987; FUSTER, 2001) e as disfunções nesse tipo de 

memória são bem descritas e presentes no TDAH (BARKLEY, 1997; KUNTSI, 

OOSTERLAAN; STEVENSON, 2001; MARIANI; BARKLEY, 1997; RAPPORT et al., 

2000). Para avaliar a memória de trabalho o teste de reconhecimento de objetos é eficiente, 

além de permitir investigar a atenção, ansiedade e preferência pela novidade em roedores 

(GOULART et al., 2010; SILVERS et al., 2007) e pode ser utilizado para mensurar os efeitos 

de tratamentos farmacológicos e possíveis danos cerebrais (GOULART et al., 2010), dada a 

natural preferência dos roedores às novidades (HUGHES, 1997). Assim, em nosso trabalho 

utilizamos este teste para avaliar tanto os efeitos do etanol, quanto os efeitos da sibutramina 

(grupos Sal+sib e Et+sib) e do metilfenidato (grupos Sal+met e Et+met) em camundongos 

saudáveis (grupo Sal+água) e camundongos no modelo de TDAH (grupo Et+água). 

A análise dos nossos resultados foi realizada por meio do índice de discriminação. Os 

valores, distribuídos entre -1 (indicador de menor exploração do objeto novo) e +1 (indicador 

de maior exploração do objeto novo) apontam menor discriminação/reconhecimento dos 

objetos novos pelo grupo Et+água em relação ao seu grupo controle (Sal+água). Desta forma, 

o tratamento com etanol causou prejuízos à memória de trabalho e a atenção do grupo 

Et+água (figura 20, figura 22), o que indica a presença de uma característica marcante do 

TDAH (KLINGBERG et al., 2013; HOLMES et al., 2014). Entretanto, apesar de o 

metilfenidato não ter sido capaz de melhorar tais parâmetros no grupo Sal+met em relação ao 

grupo Sal+água foi capaz de diminuir os déficits na memória de trabalho e atenção do grupo 

Et+met (figura 20 e figura 22), o que é corroborado por HEYSER e colaboradores (2013). 

Esses autores observaram que o metilfenidato foi capaz de melhorar o déficit de 

aprendizagem em camundongos knockout para DARPP-32. 

Em relação aos efeitos da sibutramina no teste de reconhecimento de objetos, não foi 

possível encontrar trabalhos na literatura. Nossos resultados indicam que a sibutramina não 

foi capaz de alterar a memória de trabalho e a atenção do grupo Sal+sib em comparação com 

o grupo Sal+água, nem reverter os efeitos deletérios do etanol na memória de trabalho e 

atenção (figura 20 e figura 22), indicando ausência de efeitos da sibutramina nestes 

parâmetros. 

No presente trabalho, empregamos o labirinto em T sem o uso de recompensa 
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(alimento) e, por meio da alternação espontânea natural presente nos camundongos 

(DEMBER; FOWLER, 1958), avaliamos a memória de trabalho e a atenção. Há trabalhos que 

avaliam a memória e a atenção, seja no labirinto em T ou em outros protocolos, utilizando 

recompensa (alimento) que estimulam o roedor a aprender e, assim, avaliam a memória e a 

atenção, como é o caso do estudo de Fredriksson e Archer (2004), que utilizaram o labirinto 

radial de oito braços. Em nosso trabalho não empregamos recompensa pelo fato da 

sibutramina ser um medicamento anorexígeno, o que poderia ocasionar viés metodológico. 

No labirinto em T, o grupo Et+água apresentou menor alternação espontânea em relação 

ao grupo Sal+água (figura 22). Isso indica que o modelo de TDAH utilizado neste trabalho 

mostra prejuízos na memória de trabalho e atenção, resultado corroborado por KISHIKAWA 

e colaboradores (2014) que avaliou este mesmo parâmetro em ratos SHR, um modelo animal 

para o TDAH. 

Arnsten e Dudley (2005) avaliaram os efeitos de diferentes doses de metilfenidato em 

ratos por meio do labirinto em T e observaram melhor desempenho em baixas doses (1.0 - 2.0 

mg/kg, via oral). Este resultado corrobora nosso achado, onde houve melhora no número de 

alternações espontâneas no grupo Sal+met. No grupo Et+met houve aumento na frequência 

deste parâmetro; portanto, o metilfenidato foi capaz de reverter os efeitos deletérios causados 

pelo etanol na memória de trabalho e na atenção, resultado corroborado por Shaywitz, 

Klopper e Gordon (1978), que, após tratamento agudo com metilfenidato, obtiveram melhor 

desempenho no labirinto em T em camundongos lesionados com 6-hidroxidopamina, modelo 

animal para o TDAH.  

Não foram encontrados estudos que avaliem o papel da sibutramina na alternação 

espontânea de roedores (labirinto em T ou Y), contudo, em nosso trabalho a sibutramina não 

alterou a frequência deste parâmetro. Já no grupo Et+sib a sibutramina foi capaz de aumentar 

a alternação espontânea e, portanto, foi capaz de melhorar a memória de trabalho e atenção no 

labirinto em T (figura 21). 

Os efeitos da administração de metilfenidato e de sibutramina nos níveis de 

neurotransmissores e respectivos metabólitos cerebrais foram examinados em quatro áreas 

cerebrais: estriado, cerebelo, córtex pré-frontal e hipocampo.  

O estriado faz parte dos núcleos da base e participa do controle de movimentos 

voluntários (HIKOSAKA; TAKIKAWA; KAWAGOE, 2000). Essa estrutura é formada por 
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três núcleos: o caudado, o putâmen e o estriado ventral (BÁEZMENDOZA; SCHULTZ, 

2013). O corpo estriado também está relacionado com o sistema de recompensa do cérebro e 

com a tomada de decisões, sendo, portanto, uma região importante no abuso de drogas 

(BÁEZ-MENDOZA; SCHULTZ, 2013; DO et al., 2016). 

O cerebelo, também chamado de cérebro posterior, está localizado sobre o tronco 

cerebral e se conecta com o mesencéfalo e com a medula. Esta estrutura está envolvida 

principalmente com a função motora do organismo (SEMRUD-CLIKEMAN; ELLISON, 

2009). 

O córtex pré-frontal está localizado no lobo frontal, região mais anterior do encéfalo que 

engloba também o córtex motor primário, o córtex pré-motor e o córtex medial (DAMASIO; 

ANDERSON, 2003). O córtex pré-frontal se conecta com diversas regiões do encéfalo e 

desempenha papel importante em diversas funções complexas, como julgamentos, 

planejamento motor e pensamento fundamentado (SEMRUD-CLIKEMAN; ELLISON, 

2009). 

O hipocampo é uma estrutura cerebral que desempenha papel importante para a 

cognição e faz parte do sistema límbico. Essa estrutura pode ser dividida em duas regiões: a 

região dorsal, que atua no aprendizado-memória, e a região ventral, relacionada com as 

emoções (FANSELOW; HONG-WEI-DONG, 2010). 

No presente estudo não se observaram alterações tanto nos níveis de neurotransmissores 

e seus metabólitos, como também em seus respectivos turnovers no cerebelo, córtex pré-

frontal e hipocampo. Vale acrescentar que Fredriksson e Archer (2004), após administração 

de etanol em camundongos no DPN 10, não observaram alterações funcionais ou degeneração 

celular no hipocampo, córtex frontal e cerebelo durante análise histológica realizada no DPN 

11. 

Já no estriado foi constatada diminuição nos níveis do metabólito DOPAC nos grupos 

Sal+met e Sal+sib, enquanto nos grupos Sal+sib e Et+sib observou-se redução do turnover de 

DOPAC/DA. No grupo Sal+sib houve também redução dos níveis do metabólito 5HIAA. 

Esses achados indicam que tanto a sibutramina como o metilfenidato interferiram com a 

função do sistema dopaminérgico estriatal, e a sibutramina foi capaz também de interferir 

com a função do sistema serotoninérgico nesse local. 

A redução na atividade dopaminérgica estriatal observada nos camundongos tratados 
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com sibutramina poderia explicar a hiperatividade observada no campo aberto, uma vez que 

em seres humanos com TDAH, a hiperatividade tem sido associada com a baixa atividade 

dopaminérgica estriatal (LOU; HENRICKSON; BRUHN, 1989; VOLKOW et al., 2009). 

Os resultados tomados em conjunto permitiram mostrar que o tratamento com 

sibutramina e metilfenidato causaram poucas alterações no ganho de peso e no consumo de 

água e ração dos camundongos. Em relação às avaliações comportamentais, o modelo animal 

empregado no presente estudo, embora não tenha sido capaz de mostrar hiperatividade nos 

camundongos, revelou a principal característica do TDAH em seres humanos, que é o déficit 

de atenção, caracterizado pelo menor índice de discriminação no teste de reconhecimento de 

objetos e pela menor frequência de alternações espontâneas no labirinto em T, além de 

evidenciar comportamento tipo-depressivo, uma comorbidade frequente em indivíduos com 

TDAH. Quanto ao tratamento farmacológico, o metilfenidato foi capaz de reduzir a atividade 

geral observada no campo aberto, enquanto a sibutramina teve efeito oposto; no labirinto em 

cruz elevado, o metilfenidato mostrou um perfil ansiolítico e a sibutramina reverteu o 

comportamento tipo-depressivo no teste da suspensão pela cauda; nos testes de memória-

aprendizado e atenção, o metilfenidato foi capaz de reverter os déficits cognitivos em ambos 

testes, enquanto a sibutramina foi capaz de melhorar a performance apenas no labirinto em T. 

As avaliações neuroquímicas cerebrais, revelaram redução da atividade dopaminérgica no 

estriado dos camundongos tratados com sibutramina, sendo esta redução menos pronunciada 

no grupo tratado com metilfenidato.  
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente trabalho mostraram que:  

No modelo animal do TDAH induzido pela exposição ao etanol no período pós-natal, os 

camundongos apresentaram hipoatividade no campo aberto seguida de aumento da 

atividade, não causou alterações no comportamento avaliado no labirinto em cruz 

elevado, mostraram comportamento tipo-depressivo no teste de suspensão pela cauda, 

apresentaram déficit na memória de trabalho e atenção no teste de reconhecimento de 

objetos e no labirinto em T; 

O tratamento prolongado com sibutramina e metilfenidato não alterou o ganho de peso 

semanal e consumo de água e ração dos camundongos; 

A exposição prolongada ao metilfenidato normalizou o comportamento dos camundongos 

no campo aberto, enquanto a sibutramina causou hiperatividade; 

A exposição prolongada ao metilfenidato causou efeito ansiolítico no labirinto em cruz 

elevado nos camundongos, enquanto a sibutramina não alterou os níveis de ansiedade; 

A exposição prolongada ao metilfenidato ocasionou comportamento tipo-depressivo nos 

camundongos salina no teste de suspensão pela cauda, enquanto a sibutramina reverteu os 

efeitos depressivos do etanol; 

A exposição prolongada ao metilfenidato melhorou o déficit na memória de trabalho e 

atenção no teste de reconhecimento de objetos, enquanto a sibutramina não promoveu 

alterações; 

Tanto a exposição prolongada à sibutramina quanto ao metilfenidato melhoraram a memória 

de trabalho e atenção dos camundongos que receberam etanol no labirinto em T. 
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