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A depressão é uma doença debilitante, devastadora e de alta prevalência. Apesar dos esforços 

atualmente a sua fisiopatologia não está completamente elucidada, entretanto, sabe-se que os 

aumentos de estresse oxidativo e de glicocorticoides estão envolvidos. Considerando que 

atualmente muitos pacientes não toleram ou não respondem adequadamente aos antidepressivos 

disponíveis, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito antidepressivo e antioxidante 

do ácido ferúlico, em um modelo animal de depressão induzido pela administração crônica com 

corticosterona (CORT). O ácido ferúlico é um fenólico presente nos vegetais e quantificado 

majoritariamente em folhas de Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. Os camundongos 

Swiss machos (CEUA/FURB – 007/15) receberam oralmente veículo (VEI – água), AF ou 

CORT (20 mg/kg, p.o.) por 21 dias e, ácido ferúlico (AF - 1 mg/kg) e fluoxetina (FLU - 10 

mg/kg) imediatamente após a administração de VEI ou CORT durante os últimos 7 dias de 

tratamento. No 22º dia, 24 h após a última administração, os animais foram submetidos aos testes 

de suspensão pela cauda (TSC), campo aberto (TCA) e splash teste. Posteriormente foram 

decapitados e os encéfalos inteiros foram removidos para análise antioxidante, através da 

quantificação de malondialdeído (MDA), nitritos (NIT), proteínas carboniladas (PC) e tióis não-

proteicos (NPSH). Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente através da análise de 

variância de uma via (ANOVA) seguido do Teste de Tukey (p < 0,05). Os tratamentos com 

VEI+AF (152,0 ± 15,08) e VEI+FLU (146,8±12,09) diminuíram significativamente o tempo de 

imobilidade no TSC (p < 0,05 e p < 0,01), enquanto que, o tratamento crônico com CORT 

aumentou significativamente o tempo de imobilidade no TSC (p < 0,01 - 250,1±10,96), latência 

para autolimpeza (p < 0,001 - 117,1±23,51) e diminuiu o tempo gasto em autolimpeza (p < 0,05 - 

11,0±3,19). Conquanto, os tratamentos CORT+AF e CORT+FLU foram capazes de diminuir o 

tempo de imobilidade (p < 0,05 - 207,3±12,42 e p < 0,001 - 157,7±12,90), sem alterações na 

locomoção (p > 0,05). O tratamento com FLU foi capaz de diminuir significativamente a latência 

para a autolimpeza (p < 0,001 - 46,16±6,62) e a redução do tempo total gasto em autolimpeza 

não foi revertido pelos tratamentos (p > 0,05). Além disso, a CORT aumentou significativamente 

os níveis de MDA (6,22±0,23), NIT (201,02±19,60), PC (69,51±4,53) (p < 0,001) e diminuiu os 

níveis de NPSH (5,70±0,71 – p < 0,05) e, os tratamentos com CORT+AF ou CORT+FLU foram 

capazes de reverter os níveis de MDA (4,59±0,47 e 2,93±0,59), NIT (159,16±8,43 e 

132,15±10,69) e PC (36,50±9,42 e 47,09±13,35) (p < 0,05), enquanto que somente a 

administração de CORT+AF aumentou os níveis de NPSH (10,56±2,20 – p < 0,01). O presente 

estudo confirmou o efeito antidepressivo e antioxidante exercido pela administração repetida de 

AF no modelo de CORT mostrando um potencial uso do AF no manejo da depressão.  
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