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RESUMO 

 

Introdução: Recentemente, foi descrito um efeito terapêutico da administração de 
nitroprussiato de sódio (NPS), um doador de óxido nítrico (NO) de meia-vida 
extremamente curta, em pacientes com esquizofrenia propiciando uma melhora 
acentuada após uma infusão de 4 horas, a qual persistiu por um período de 
acompanhamento de 4 semanas. Como esses pacientes permaneceram com 
antipsicóticos após o término da infusão de NPS, questionou-se se esta melhora 
seria devido ao NPS per se ou se seria resultado da potencialização do efeito de 
drogas antipsicóticas. Nossa 1a proposta, então, foi investigar se o NPS, sem estar 
associado a nenhum antipsicótico, apresentaria potenciais efeitos antipsicóticos em 
curto, médio e longo prazos, em ratos tratados com ketamina. Já em nosso 2o 
experimento, como o NO também tem sido envolvido nas alterações do ciclo sono-
vigília encontradas em pacientes com esquizofrenia, foi investigado os efeitos do 
NPS no ciclo sono-vigília de camundongos com psicose induzida por ketamina. 
Materiais e Métodos: Experimento A- 64 ratos adultos, divididos em 8 grupos, 
receberam a infusão de 4mg/kg de NPS (12hs, 24hs, 48hs e 7d antes da infusão da 
ketamina 30mg/kg), 2mg/kg de NPS (24hs antes da infusão da ketamina 30mg/kg),  
30mg/kg de ketamina ou salina. Os animais foram colocados no campo aberto, 
filmados e os vídeos analisados no software Any-Maze por 30 minutos para o 
cálculo da distância total percorrida, velocidade média, tempo de atividade, ângulo 
de giro absoluto, número de rotações, número de rotações em sentido horário e anti-
horário. Experimento B- 17 camundongos adultos receberam cirurgicamente 
implante cortical de matriz de multi-eletrodos para registro de PLC (potencial local de 
campo) para confecção de mapas de estado bidimensionais do ciclo sono-vigília. 
Após 1 semana, divididos em 3 grupos, receberam a infusão de 8mg/kg de NPS + 
30mg/kg de ketamina, 30mg/kg de ketamina ou salina, sendo colocados no campo 
aberto e tendo os ciclos sono-vigília analisados durante 4h por um processador de 
aquisição multineurônios. A análise estatística foi feita no software graphpad prism. 
Resultados: Experimento A1- NPS 4mg/kg não produziu alterações nos 
comportamentos avaliados. Ketamina induziu hiperatividade e estereotipias. NPS 
4mg/kg atenuou significativamente a hiperatividade (distância total percorrida e 
velocidade média por até 7d/ tempo ativo por 12h e 24h) e as estereotipias por 12h e 
24h (ângulo de giro absoluto, número de rotações, número de rotações em sentido 
horário e anti-horário) induzidas pela ketamina quando comparado com placebo. 
Experimento A2- NPS 2mg/kg atenuou significativamente a hiperatividade induzida 
por ketamina (distância total percorrida por 24h após a infusão do mesmo). 
Experimento B- ketamina e salina produziram um mapa de estado do ciclo de sono-
vigília padrão, com os habituais clusters da vigília, do sono REM (rapid eye 
movement) e do sono SWS (slow wave sleep). Já NPS + ketamina promoveram uma 
quebra no padrão do mapa de estado do ciclo sono-vigília. Conclusão: De modo 
translacional, podemos inferir que como o NPS, na dose de 4mg/kg, foi capaz de 
prevenir por até 1 semana após o término da sua infusão parte do quadro 
comportamental induzido pela ketamina em ratos, ele poderia também ser o 
responsável per se pelos efeitos antipsicóticos ao longo de 4 semanas encontrados 
em nosso estudo clínico anterior. Além disso podemos concluir que como o NPS, na 
dose de 2mg/kg, foi capaz de atenuar a hiperatividade por 24hs após o término da 
sua infusão, esta dose também poderia ser efetiva pro tratamento de outro 



 

parâmetros comportamentais de psicose animal.  Já os resultados do experimento B 
sugerem que o NPS pode ser capaz de inibir a neurotransmissão dopaminérgica, 
visto que uma quebra de padrão do ciclo sono-vigília semelhante ao encontrado no 
grupo tratado com NPS, tem sido reportada em animais agudamente depletados de 
dopamina. Os achados deste estudo corroboram a idéia de que uma única aplicação 
de NPS pode produzir efeitos antipsicóticos a curto, médio e longo prazos e de que 
o NPS pode ter efeitos inibitórios na neurotransmissão dopaminérgica. 
 
Palavras-chave: esquizofrenia, óxido nítrico, nitroprussiato de sódio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Recently, we found a marked improvement in patients with 
schizophrenia after a single four-hour infusion of sodium nitroprusside (SNP), an 
extremely short half-life nitric oxide (NO) donor. This improvement remained for 4 
weeks. Because these patients remained in antipsychotics use after infusion of NPS 
was finished, questions emerged whether this improvement was due to NPS per se 
or whether it would be the result of antipsychotic drugs potentiation. Our first 
proposal, then, was to investigate whether NPS, associated to no antipsychotics, 
could demonstrate short, half and long term antipsychotic effects in rats treated with 
ketamine. Since NO has also been involved in sleep-wake cycle alterations found in 
schizophrenia patients, in our second experiment, it was investigated the NPS effects 
on sleep-wake cycle of mice presenting ketamine-induced psychosis. Materials and 
Methods: Experiment A- 64 adult rats divided into 8 groups were  infused with 
4mg/kg SNP (12hs, 24hs, 48hs and 7d before ketamine 30mg/kg infusion), 2mg/kg 
SNP (24hs before ketamine 30mg/kg infusion), 30mg/kg ketamine or saline. The 
animals were filmed in an open field arena for 30 minutes and the video was later 
analyzed by Any-Maze software to measure the total distance, mean speed and time 
mobile (all indicative of hyperactivity), plus the absolute turn angle, the number of 
rotations, the number of clockwise and anticlockwise rotations (all indicative of 
stereotypies). Experiment B- 17 adult mice were implanted with cortical multi-
electrode die by surgery to record local field potential (LFP) for making a sleep-wake 
cycle bi-dimensional state map. After 1 week, divided into 3 groups, these animals 
received infusion of 8mg/kg NPS + ketamine 30mg/kg, 30mg/kg ketamine or saline. 
Then they were placed in an open field arena and their sleep-wake cycles were 
analyzed for 4hs by a multi-neuron acquisition processor.  The statistical analysis 
was done using graph prism pad software. Results: Experiment A1- SNP 4mg/kg by 
itself produced no effect on any behavior studied. Ketamine induced hyperactive 
behavior and stereotypies. Pretreatment with SNP 4mg/kg significantly attenuated 
the hyperactivity (total distance and mean speed for up to 7d/ time mobile for 12hs 
and 24hs) and stereotypies (absolute turn angle, number of rotations, number of 
clockwise and anticlockwise rotations for 12hs and 24hs) induced by ketamine. 
Experiment A2- pretreatment with SNP 2mg/kg significantly attenuated the 
hyperactivity (total distance for 24hs) induced by ketamine. Experiment B- ketamine 
and saline produced standard sleep-wake cycle state maps, showing the usual 
clusters of waking, REM (rapid eye movement) sleep and SWS (slow wave sleep). 
However SNP + Ketamine induced a break in the pattern of the sleep-wake cycle 
state map. Conclusion: In a translational way, based on the experiment A1 results, 
we can infer that as the SNP 4mg/kg has shown to prevent for up to 1 week some of 
the behavioral abnormalities induced by ketamine in rats, it could also be responsible 
per se for the antipsychotic effects over 4 weeks found in our previous clinical study. 
Through the experiment A2 findings, it was possible to concluded that, as the NPS, 
at a dose of 2mg/kg, was able to attenuate the hyperactivity induced by ketamine for 
24 hours after its infusion, this dose could also be effective in treating other 
behavioral parameters of animal psychosis. Also, based on the experiment B results, 
we can infer that SNP may be able to inhibit dopaminergic neurotransmission, since 
a break in the sleep-wake cycle state map pattern similar to that found in the mice 
treated with SNP has been reported in acute dopamine depleted animals. The 



 

findings of this study support the idea that a single application of SNP can produce 
antipsychotic effects in short, half and long term, and that the SNP may have 
inhibitory effects on dopaminergic neurotransmission. 
 
Keywords: schizophrenia, nitric oxide, sodium nitroprusside 
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CAPÍTULO 1 - Introdução 

 

1.1 - Farmacoeconomia da esquizofrenia 

A esquizofrenia é o mais devastador transtorno psiquiátrico, afetando cerca 

de 1% da população mundial ao longo da vida. O primeiro episódio psicótico ocorre 

geralmente entre a adolescência e o início da idade adulta, sendo na maioria das 

vezes caracterizado por uma evolução crônica e debilitante (Andreasen, 1999). 

Desde os anos 1950, com a descoberta dos efeitos antipsicóticos da 

clorpromazina e do haloperidol, dois antagonistas do receptor dopaminérgico D2, 

acredita-se que a esquizofrenia seja resultado de disfunções em vias 

dopaminérgicas cerebrais. Até hoje esse antagonismo tem sido considerado como o 

principal alvo na terapêutica medicamentosa da esquizofrenia. De fato, em maior ou 

menor grau, tanto os antipsicóticos de primeira quanto os de segunda geração, 

compartilham essa propriedade farmacológica. No entanto, essas drogas tem 

mostrado eficácia limitada, não atuando muito bem em sintomas negativos e 

cognitivos, deixando um grande número de pacientes e a sociedade como um todo, 

com sérios prejuízos sócio-ocupacionais e econômicos (Miyamoto et al., 2012). 

A ideia de que antipsicóticos de segunda geração poderiam ser mais eficazes 

que os de primeira geração no tratamento de sintomas negativos e cognitivos de 

pacientes com esquizofrenia, não tem sido confirmada por trabalhos recentes. No 

trabalho de revisão de Tandon e colaboradores, por exemplo, não foram 

encontradas diferenças significativas de eficácia entre as medicações antipsicóticas 

de primeira e segunda geração em nenhuma dessas dimensões psicopatológicas 

(Tandon et al., 2008).  
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Outro reforçador da hipótese dopaminérgica, a psicose induzida por drogas 

que agem aumentando a neurotransmissão dopaminérgica no SNC (Sistema 

Nervoso Central), como a anfetamina (Liang et al., 1982; Kahlig et al., 2005), se 

restringe a manifestações de alucinações e delírios, não sendo produzidos nem as 

alterações da forma do pensamento e nem os sintomas negativos que também são 

característicos da esquizofrenia (Snyder., 1973; Lipska et al., 1993).  

Em um estudo encomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e 

pelo Banco Mundial, a esquizofrenia ficou em nono lugar como causa de 

incapacitação entre a faixa etária de 15 a 44 anos de idade no mundo e em quarto 

lugar nos países desenvolvidos (Murray e Lopez, 1996). O National Institute of  

Menthal Health calculou o custo total da esquizofrenia em 65 bilhões de dólares no 

ano de 1991 (Wyatt et al., 1995). 

 

1.2 - Alterações do sono na esquizofrenia 

Indivíduos com esquizofrenia apresentam distúrbios do sono que incluem: 

sono não-reparador (Stevens 2004), latência para início do sono aumentada 

(Tandon et al., 1992), latência para sono REM (rapid eye movement) diminuída 

(Zarcone et al., 1987), e diminuíção do estágio 4 do sono não-REM (Feinberg et al., 

1969).  

Além disso, um surto psicótico está frequentemente acompanhando de 

períodos de intensa insônia e estudos com actigrafia de pacientes com esquizofrenia 

confirmam que eles apresentam atividades do ritmo circadiano anormais 

(Poyurovsky et al., 2000; Haug et al., 2000; Martin et al., 2005). 

Levando-se em consideração que, apesar dos déficits cognitivos e sintomas 

negativos serem os mais fortes preditores de recuperação funcional em longo prazo 
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para pacientes com esquizofrenia, eles estão entre os sintomas mais resistentes aos 

tratamentos disponíveis (Velligan et al., 1997; Green et al., 2000; McGurk et al., 

2004; Kurtz et al., 2008), e que sintomas negativos e prejuízos cognitivos 

encontrados em portadores de esquizofrenia tem sido associados com um sono de 

ondas lentas deficiente (Keshavan et al., 1995; Göder et al., 2008), é possível  que 

novos tratamentos que atuem sob o ritmo circadiano sejam benéficos para estes 

pacientes. 

 

1.3 - O sistema "NMDA-NO-GMPc" 

As limitações da psicose dopaminérgica em produzir alguns dos sintomas-

chave da esquizofrenia, aliado a eficácia limitada dos antipsicóticos dopaminérgicos 

tem levado pesquisadores da área a estudar se outros sistemas neuronais também 

poderiam estar envolvidos na fisiopatologia da esquizofrenia. 

Várias evidências sugerem que as anormalidades no sistema dopaminérgico 

são, na verdade, secundárias a um problema em vias neuronais responsáveis pelo 

seu controle. Portanto, muitos estudos têm investigado sistemas que regulam o 

tônus dopaminérgico (Dhami et al., 2013). 

Neste contexto, pesquisas recentes sugerem que uma hipoatividade do 

receptor glutamatérgico N-metil-D-aspartato (NMDA) esteja relacionada com a 

esquizofrenia. Evidências robustas indicam que esta hipótese pode explicar melhor o 

quadro clínico apresentado por pacientes portadores deste transtorno do que a 

hipótese dopaminérgica, uma vez que drogas antagonistas NMDA, como a ketamina 

e a fenciclidina, podem produzir sintomas positivos, negativos, cognitivos e 

alterações do pensamento muito semelhantes aos encontrados nos pacientes. Em 

ratos, essas drogas também desencadeiam um quadro de hiperlocomoção, 
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estereotipias e ataxia,  que é considerado o melhor modelo animal de psicose da 

atualidade (Sams-Dodd, 1996; Steinpreis, 1996; De Oliveira et al., 2001).   

O receptor NMDA é ativado por uma interação complexa do neurotransmissor 

glutamato, dos seus co-agonistas d-serina e glicina, e de uma despolarização do 

potencial de membrana pós-sináptico, resultando no influxo de cálcio para dentro da 

célula. O cálcio liga-se a calmodulina e estimula a enzima óxido nítrico sintase 

neuronal (nNOS) a produzir o óxido nítrico (NO) no sistema nervoso central (SNC). 

Em seguida, o NO ativa a guanilato ciclase solúvel, aumentando a produção de 

GMP cíclico (cGMP) que, por sua vez, influencia a atividade de cascatas de 

proteínas quinases, a estabilidade e tradução do mRNA (ácido ribonucléico 

mensageiro), além de fatores de transcrição primários e produtos gênicos em células 

alvo (Oliveira et al., 2011). 

No SNC, o NO tem demonstrado influir na liberação de neurotransmissores 

como o glutamato e a dopamina, no aprendizado, na memória e também no sono 

(Lonart et al., 1992; Black et al., 1994; Holscher, 1997). Camundongos 

geneticamente modificados para não apresentarem a enzima nNOS (Camundongos 

knockout para nNOS), apresentam alterações tais como, hiperlocomoção e inibição 

pré-pulso do reflexo de sobressalto (PPI), que tem sido amplamente utilizados como 

modelo animal para estudo da esquizofrenia (Tanda et al., 2009; Zoubovsky et al., 

2011; Walton et al., 2013). Associado a estes achados, estes camundongos 

expressam também um sono REM substancialmente reduzido (Chen et al., 2003). 

Neste sentido, além de induzirem um modelo de esquizofrenia em animais (Black et 

al., 1999), inibidores da nNOS parecem impedir um sono reparador, enquanto que 

doadores de NO parecem aumentar um sono reparador (Kalinchuk et al., 2006; 



Introdução  |  19 

 

Kalinchuk et al., 2006; Kostin et al., 2008; Rytkönen et al., 2010). Estes achados 

indicam que o NO parece ser necessário para a indução de um sono reparador. 

 

1.4 - Nitroprussiato de sódio na esquizofrenia 

Ensaios com drogas agonistas do receptor NMDA para o tratamento da 

esquizofrenia têm produzido resultados inconsistentes, possivelmente devido ao 

desenvolvimento de rápida tolerância a estes compostos secundariamente a sub-

regulação da expressão de receptores NMDA na membrana celular (Nong et al., 

2003; Tuominen et al., 2005; Dhami et al., 2013). 

Bujas-Bobanovic e colaboradores parecem ter conseguido evitar o problema 

da sub-regulação NMDA, ao buscarem outros alvos de estimulação na via NMDA-

NO-cGMP que não o receptor NMDA diretamente. Eles mostraram que a infusão de 

nitroprussiato de sódio (NPS), um doador de NO, aboliu as alterações de 

comportamento e a expressão de c-fos cerebral induzidos por fenciclidina em ratos. 

Em outras palavras, o bloqueio dos receptores NMDA pela fenciclidina pode ter 

reduzido os níveis de NO e a administração de um doador de NO provavelmente 

contrabalanceou este déficit (Bujas-Bobanovic et al., 2000). 

O NPS foi descoberto em 1850 e teve seus efeitos hipotensores em seres 

humanos descritos pela primeira vez em 1929. Sofre degradação espontânea no 

organismo em condições fisiológicas normais em seu metabólito ativo, o NO. Este 

medicamento vem sendo utilizado para tratamento em curto prazo da hipertensão 

grave desde 1950. Sua meia-vida é extremamente curta. Depois de infundido, seu 

início de ação ocorre em segundos, e quando sua infusão é interrompida, o efeito 

desaparece em minutos (Oates et al., 1996). Apesar de seus efeitos vasculares já 
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serem bem conhecidos, ainda existe muito a ser investigado sobre seus efeitos no 

SNC e em transtornos psiquiátricos, particularmente na esquizofrenia.  

Recentemente, nosso grupo realizou um ensaio clínico duplo-cego, controlado 

por placebo, para avaliar os efeitos deste doador de NO em pacientes com 

esquizofrenia, em episódio psicótico agudo. Neste trabalho, nós encontramos uma 

melhora acentuada nestes pacientes em sintomas positivos, negativos, ansiosos e 

depressivos após uma única infusão de quatro horas de NPS. Estes efeitos 

permaneceram até 28 dias após a infusão do NPS ter sido concluída. Todavia, todos 

os grupos estavam em uso de antipsicóticos durante o experimento, deixando uma 

questão em aberto: se os efeitos terapêuticos demonstrados pelo NPS nos 

pacientes com esquizofrenia, após sua infusão ter sido interrompida, seriam devidos 

a ele per se ou se seriam o resultado apenas de uma potencialização do efeito dos 

antipsicóticos que estavam concomitantemente em uso (Hallak et al., 2013). 

De volta aos experimentos pré-clínicos, nossa primeira proposta foi a de 

tentar solucionar essa questão que havia ficado em aberto, investigando os efeitos 

do NPS em curto, médio e longo prazos, em dose única e sem estar associado a 

nenhum antipsicótico tradicional, em ratos no modelo animal de psicose induzida por 

ketamina (experimento A).  

Ao investigar a expressão da nNOS em núcleos hipotalâmicos de humanos 

portadores de desordens neuropsiquiátricas, Bernstein et al., 2005, encontraram que 

em sujeitos com esquizofrenia, o número total de neurônios do núcleo 

supraquiasmático que expressavam a nNOS, estava marcadamente reduzido em 

comparação aos controles. Essa expressão reduzida da nNOS no núcleo 

supraquiasmático de pacientes com esquizofrenia pode levar a uma cascata de 

neurotrasnmissão alterada, com um provável NO hipofuncionante, produzindo 
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finalmente  distúrbios do sono como os descritos em pacientes com esquizofrenia 

(Bernstein et al., 2005; Trbovic., 2009). 

Por conseguinte, em nosso segundo experimento, nós procuramos investigar 

os efeitos do NPS no ciclo sono-vigília de camundongos, no modelo animal de 

psicose induzida por ketamina, seguindo a observação de que pacientes com 

esquizofrenia apresentam anormalidades do ciclo sono-vigília que parecem estar 

relacionadas com o NO (experimento B).  
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CAPÍTULO 2 - Objetivos 

 

2.1 - Experimento A 

 

2.1a- Objetivo primário: avaliar o efeito em curto, médio e longo prazos, de 

uma única aplicação de NPS, na dose de 4mg/kg, nas alterações comportamentais 

apresentadas por ratos tratados com dose de 30mg/kg de ketamina. 

 

2.1b- Objetivos secundários: avaliar se haveria diferenças de efeito entre 

diferentes tempos de aplicação do NPS após a administração da ketamina (12 

horas, 24 horas, 48 horas e 7 dias) e entre diferentes doses de NPS (2mg/kg e 

4mg/kg). 

 

2.2 - Experimento B 

Avaliar o efeito de uma única aplicação de NPS, na dose de 8mg/kg, na 

duração dos diferentes estados do ciclo sono-vigília de camundongos tratados com 

dose de 30mg/kg de ketamina. 
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CAPÍTULO 3 - Experimento A 

 

3.1 - Materiais 

 

3.1.1 - Animais 

Foram utilizados ratos machos, adultos jovens, da espécie Wistar, mantidos no 

biotério do Departamento de Farmacologia e Biofísica da UFRN, em cujo prédio foram 

também realizados os demais experimentos (Fig. 1). Os animais permaneceram 

alocados em um ambiente climatizado, com ciclo claro-escuro de 12 horas, e com 

temperatura de 23+/- 1 OC. Tiveram também água filtrada e ração para roedores ad 

libitum. Foram alojados em gaiolas convencionais de criação de ratos, no máximo com 

4 animais por caixa. As caixas eram higienizadas três vezes por semana. 

O estudo utilizou 8 animais em cada grupo experimental, subdivididos em 8 

grupos, num total de 64 animais. 

 

 
Fig. 1 - Rato, adulto jovem, macho, da espécie Wistar. 

 

3.1.2 - Drogas 

 

3.1.2a - Nitroprussiato de sódio 

Nipride® (Biolab Sanus): pó liofilizado para infusão endovenosa. Caixa com 

cinco frascos-ampola contendo: 50mg de nitroprussiato de sódio dihidratado em 



Experimento A  |  24 

 

cada frasco, além de mais cinco ampolas de diluente com 2 ml cada. O 

nitroprussiato foi dissolvido em 0,9% de solução salina antes de cada experimento, e 

posteriormente administrado intraperitonialmente em doses de 4mg/kg ou 2mg/kg de 

peso corporal (Bujas-Bobanovic et al., 2000a). 

 

3.1.2b - Ketamina  

Cetamin® (Syntec): Caixa com frasco ampola de 50mL.  Cada 100 ml contém 

cloridrato de ketamina 10%:  10,0 g de cloridrato de ketamina e 100,0 ml de veículo 

estéril. A ketamina foi administrada intraperitonialmente em uma dose de 30 mg/kg 

de peso corporal. Esta dose foi escolhida baseada em estudos de dose-resposta 

realizados previamente em nosso laboratório.  

 

3.1.2c - Salina 

Solução de cloreto de sódio a 0,9%, administrada intraperitonealmente, em 

uma dose de 0,1 ml/kg de peso corporal. 

 

3.1.3 – Instrumentos 

 

3.1.3a - Arena de Campo Aberto 

Utilizamos a arena de campo aberto para quantificar as alterações 

comportamentais nos animais induzidas pelas drogas experimentais. O teste do 

campo aberto foi realizado em uma caixa de madeira de 60 x 60 x 60 cm. O animal 

foi colocado no centro dessa caixa e a sua atividade locomotora foi filmada durante 

30 minutos, sendo em seguida avaliada por um programa computacional (Any-

maze). O campo aberto foi limpo sempre ao término do teste de cada animal com 
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álcool 20%. O teste foi feito com temperatura de 23+/- 1 OC, com luzes artificiais, 

semelhantes às condições nas quais os animais estavam habituados no biotério de 

manutenção. 

 

3.1.3b - Any-maze Software 

O Any-maze é um sistema computacional de monitoramento de vídeo 

projetado para automatizar os testes em experimentos comportamentais.  

As medidas do Any-maze utilizadas neste estudo foram distância total 

percorrida, velocidade média e tempo de atividade (que são indicativos de 

comportamento hiperativo), além do ângulo de giro absoluto e do número de 

rotações em sentido horário e anti-horário (que são indicativos de comportamento 

estereotipado). 

 

3.2 - Metodologia 

 

3.2.1 - Procedimento experimental 

Nos dias de experimento os animais eram removidos das suas respectivas 

gaiolas, pesados e colocados numa arena branca de acrílico (45 x 35 x 30cm). Era 

permitido então que eles se habituassem nesta arena por 1 hora. Durante a fase 

clara (08:00 ± 14:00 horas), os ratos foram tratados com uma injeção de salina, NPS 

4mg/kg, NPS 2mg/kg ou ketamina 30mg/kg. O período de observação no campo 

aberto teve duração de 30 minutos e se iniciava imediatamente após a injeção.  

Todo o procedimento experimental foi filmado com uma webcam e 

posteriormente o vídeo foi analisado no software Any-Maze.  A estatística e gráficos 

foram feitos no software graphpad prism. 
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3.2.2 - Grupos Experimentais 

Os protocolos foram: injeção de salina, injeção de ketamina; injeção de NPS 

4mg/kg, injeção de NPS 4mg/kg associada à injeção de ketamina nas 12 horas, 24 

horas, 48 horas ou 7 dias após a injeção do NPS (Experimento A1); injeção de NPS 

2mg/kg associada a injeção de ketamina 24 horas após a injeção do NPS 

(Experimento A2) conforme descrito nos grupos  abaixo (Quadro 1): 

 

                Grupos                                          Drogas Injetadas 

Grupo 1                                                                   Salina 

Grupo 2 (experimento A1)                                 NPS 4mg/kg 

Grupo 3                                                                  Ketamina 

Grupo 4 (experimento A1)       NPS 4mg/kg + Ketamina após 12hs do NPS 

Grupo 5 (experimento A1)       NPS 4mg/kg + Ketamina após 24hs do NPS 

Grupo 6 (experimento A1)       NPS 4mg/kg + Ketamina após 48hs do NPS 

Grupo 7 (experimento A1)         NPS 4mg/kg + Ketamina após 7d do NPS 

Grupo 8 (experimento A2)       NPS 2mg/kg + Ketamina após 24hs do NPS 

Quadro 1 - Grupos experimentais (experimento A) 

 

3.3 - Análise Estatística 

As comparações estatísticas entre os grupos experimentais foram feitas através 

do teste de normalidade Shapiro-Wilk. Os grupos que apresentaram uma distribuição 

normal foram posteriormente analisados com o teste ANOVA de uma via associado ao 

teste pos-hoc de Tukey. O programa estatístico utilizado foi o software graphpad prism 6. 
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Para todas as comparações realizadas as diferenças entre os grupos 

avaliados foram consideradas significantes quando o valor de p era menor ou igual a 

0,05 (p ≤ 0,05). 

 

3.4 - Resultados 

 

3.4.1 - Experimento A1 

Ketamina, na dose de 30 mg/kg, induziu um quadro comportamental 

característico marcado por hiperatividade e comportamentos estereotipados. Esses 

efeitos comportamentais atingiram seu nível mais alto entre 10 e 20 minutos após a 

injeção da ketamina.  

O tratamento apenas com nitroprussiato de sódio, na dose de 4 mg/kg, não 

produziu alterações em nenhum dos comportamentos avaliados. Entretanto, o 

tratamento prévio com NPS dos animais tratados com ketamina, reduziu 

significativamente o quadro comportamental induzido pela ketamina de um modo 

dependente do tempo. Estes achados foram confirmados por Anova de uma via.  

 

3.4.1a - Dados de Locomoção 

Para a avaliação do comportamento ativo nos baseamos em 3 parâmetros 

calculados no any-maze: distância total percorrida, velocidade média e tempo ativo.  

 

3.4.1a1 - Distância Total Percorrida 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x Ketamina x 

NPS para a distância total percorrida, evidenciou diferença significativa entre grupos (F2-

21=22,20; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um aumento significativo na 

distância total percorrida pelo grupo Ketamina em comparação ao grupo salina e ao 

grupo NPS (p<0,0001, em ambos os casos). Não houve diferenças significativas na 

distância total percorrida entre o grupo NPS e o grupo salina (p>0,05). 
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A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x Ketamina x 

NPS/Ketamina 12hs para a distância total percorrida, evidenciou diferença significativa 

entre grupos (F2-21=21,99; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um aumento 

significativo na distância total percorrida pelo grupo Ketamina em comparação ao grupo 

salina e ao grupo NPS/Ketamina 12h (p<0,0001, em ambos os casos). Não houve 

diferenças significativas na distância total percorrida entre o grupo NPS/Ketamina 12h e 

o grupo salina (p>0,05). Resultados similares foram encontrados ao compararmos 

Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 24hs (F2-21=21,33; p<0,0001), Salina x Ketamina x 

NPS/Ketamina 48hs (F2-21=18,86; p< 0,0001) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d 

(F2-21=18,67; p<0,0001). A similaridade dos achados foi mantida quando comparados 

NPS/Ketamina 24h versus Ketamina, NPS/Ketamina 48h versus Ketamina, e 

NPS/Ketamina 7d versus Ketamina, também sendo encontrada aumento significativo 

na distância total percorrida pelo grupo Ketamina (p<0,0001, em todos os casos). Não 

foram achadas diferenças significativas na distância total percorrida dos grupos  

NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7 dias em comparação ao 

grupo salina (p>0,05, para todos os casos) (fig. 2). 

 
Fig. 2 - Distância percorrida em metros no eixo y/Diferentes grupos de tratamento no 
eixo x: aumento significativo na distância total percorrida pelo grupo Ketamina em 
comparação aos grupos: salina, NPS, NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, 
NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d  (p< 0,0001, em todos os casos). Não houve 
diferenças significativas na distância total percorrida entre o grupo salina e os 
grupos: NPS, NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 48h e 
NPS/Ketamina 7d (p>0,05, em todos os casos). 
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3.4.1a2 - Velocidade Média  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS para a velocidade média, evidenciou diferença significativa entre os 

grupos (F2-21=19,22; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um aumento 

significativo na velocidade média do grupo Ketamina em comparação tanto ao grupo 

salina quanto ao grupo NPS (p<0,0001, em ambos os casos). Não houve diferenças 

significativas na velocidade média entre o grupo NPS e o grupo salina (p>0,05). 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina 12h para a velocidade média, evidenciou diferença 

significativa entre os grupos (F2-21=18,53; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou 

um aumento significativo na velocidade média do grupo Ketamina em comparação 

tanto ao grupo salina quanto ao grupo NPS/Ketamina 12h (p< 0,0001, em ambos os 

casos). Não houve diferenças significativas na velocidade média entre o grupo 

NPS/Ketamina 12hs e o grupo salina (p>0,05). Resultados similares foram 

encontrados ao comparamos os grupos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-

21=18,53; p<0,0001), Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 48h (F2-21=16,35; 

p<0,0001) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-21=16,21; p<0,0001). A 

similaridade dos achados foi mantida quando comparados os grupos NPS/Ketamina 

24h versus Ketamina, NPS/Ketamina 48h versus Ketamina, e NPS/Ketamina 7d 

versus Ketamina, também sendo encontrada aumento significativo na velocidade 

média do grupo Ketamina (p<0,0001, em todos os casos). Não foram demonstradas 

diferenças significativas na velocidade média entre os grupos NPS/Ketamina 24h, 

NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d em comparação ao grupo salina (p> 0,05, 

para todos os casos) (fig. 3).  
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Fig. 3 - Velocidade média em m/s no eixo y/Diferentes grupos de tratamento no eixo 
x: aumento significativo na velocidade média pelo grupo Ketamina em comparação 
aos grupos: salina, NPS, NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 
48h e NPS/Ketamina 7d (p<0,0001, em todos os casos). Não houve diferenças 
significativas na velocidade média entre o grupo salina e os grupos: NPS, 
NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d 
(p>0,05, em todos os casos). 

 

3.4.1a3 - Tempo Ativo 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS em relação ao tempo ativo, evidenciou diferença significativa entre 

grupos (F2-21=37,63; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um aumento 

significativo no tempo ativo do grupo Ketamina em comparação ao grupo salina e ao 

grupo NPS (p<0,0001, em ambos os casos). Não houve diferenças significativas 

entre os tempos ativos do grupo NPS e do grupo salina (p>0,05).   

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina 12h em relação ao tempo ativo, evidenciou diferença 

significativa entre grupos (F2-21=36,69; p<0,0001). O mesmo acontecendo entre os 

grupos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-21=27,77; p<0,0001). Uma 

análise adicional mostrou um aumento significativo no tempo ativo do grupo 

Ketamina em comparação aos grupos salina, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 

24h (p<0,0001, em todos os casos). Não houve diferenças significativas entre os 
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tempos ativos dos grupos NPS/Ketamina 12h ou NPS/Ketamina 24h quando 

comparados ao grupo salina (p>0,05, em ambos os casos). Resultados similares 

foram encontrados ao compararmos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 48h (F2-

21=15,13; p<0,0001) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-21=17,96; 

p<0,0001). Porém, a comparação dos grupos: Ketamina, NPS/Ketamina 48h e 

NPS/Ketamina 7d  versus o grupo salina demonstrou um aumento significativo no 

tempo ativo dos grupos Ketamina, NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d  

(p<0,0001; p<0,001 e p<0,0001, respectivamente). Já quando comparados 

NPS/Ketamina 48hs x Ketamina e NPS/Ketamina 7d x Ketamina, não foram 

encontradas diferenças significativas (p>0,05, em ambos os casos). Não houve 

diferença entre os grupos NPS e salina (p>0,05) (figura 4). 

 

 
Fig. 4 - Tempo ativo em segundos no eixo y/Diferentes grupos de tratamento no eixo 
x: aumento significativo no tempo ativo do grupo Ketamina em comparação aos 
grupos salina, NPS, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 12h (p<0,0001, em todos 
os casos). Não houve diferenças significativas entre os tempos ativos dos grupos 
NPS, NPS/Ketamina 12h ou NPS/Ketamina 24h e o grupo salina (p> 0,05, em todos 
os casos). A comparação dos grupos: NPS/Ketamina 48h ou NPS/Ketamina 7d 
versus o grupo salina demonstrou um aumento significativo no tempo ativo dos 
grupos NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d (p<0,001 e p<0,0001, 
respectivamente).  
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3.4.1b - Dados de Estereotipia 

Para a avaliação do comportamento estereotipado nos baseamos em 4 

parâmetros calculados no any-maze: ângulo de giro absoluto, número de rotações, 

número de rotações em sentido horário, número de rotações em sentido anti-horário.  

 

3.4.1b1 - Ângulo de Giro Absoluto 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS para o ângulo de giro absoluto evidenciou diferença significativa 

entre grupos (F2-21=29,54; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um aumento 

significativo do ângulo de giro absoluto no grupo Ketamina em comparação ao grupo 

salina e ao grupo NPS (p<0,0001, em ambos os casos). Não houve diferenças 

significativas entre os grupos NPS e o grupo salina (p>0,05).  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x Ketamina x 

NPS/Ketamina 12h para o ângulo de giro absoluto evidenciou diferença significativa entre 

grupos (F2-21=27,14; p<0,0001). O mesmo acontecendo entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-21=23,14; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou 

um aumento significativo do ângulo de giro absoluto no grupo Ketamina em comparação 

aos grupo salina, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h (p<0,0001, em todos os 

casos). Não houve diferenças significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h ou 

NPS/Ketamina 24h quando comparados ao grupo salina (p>0,05, em ambos os casos). 

Resultados similares foram encontrados ao compararmos Salina x Ketamina x 

NPS/Ketamina 48h (F2-21=13,08; p<0,001) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-

21=16,40; p<0,0001). A comparação dos grupos NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d  

versus o grupo salina demonstrou um aumento significativo do ângulo de giro absoluto 

nos grupos NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d  (p<0,05 e p< 0,001, 

respectivamente). Já quando comparados NPS/Ketamina 48h x Ketamina e 
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NPS/Ketamina 7d x Ketamina, não foram encontradas diferenças significativas (p>0,05, 

em ambos os casos) (figura 5). 

 

 
Fig. 5 - Ângulo de giro absoluto em radianos no eixo y/Diferentes grupos de 
tratamento no eixo x: aumento significativo do ângulo de giro absoluto no grupo 
Ketamina em comparação aos grupos salina, NPS, NPS/Ketamina 12h e 
NPS/Ketamina 24h (p<0,0001, em todos os casos). Não houve diferenças 
significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h, e o grupo 
salina (p>0,05, em ambos os casos). A comparação dos grupos: NPS/Ketamina 48h 
e NPS/Ketamina 7d versus o grupo salina demonstrou um aumento significativo no 
ângulo de giro absoluto dos grupos NPS/Ketamina 48h e NPS/Ketamina 7d  (p<0,05 
e p<0,001, respectivamente). 

 

3.4.1b2 - Número de Rotações 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS para o número de rotações evidenciou uma diferença significativa 

entre grupos (F2-21=11,66; p<0,001). Uma análise adicional mostrou um aumento 

significativo no número de rotações no grupo Ketamina em comparação ao grupo 

salina e ao grupo NPS (p<0,001 e p<0,0001, respectivamente). Não houve 

diferenças significativas entre o grupo NPS e o grupo salina (p>0,05).   

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x Ketamina x 

NPS/Ketamina 12h para o número de rotações evidenciou diferença significativa entre 

grupos (F2-21=11,10; p<0,001). O mesmo acontecendo entre os grupos Salina x 
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Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-21=9,796; p<0,001). Uma análise adicional mostrou 

um aumento significativo no número de rotações no grupo Ketamina em comparação 

aos grupos salina, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h (p<0,001, em todos os 

casos). Não houve diferenças significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h ou 

NPS/Ketamina 24h versus o grupo salina (p>0,05, em ambos os casos).  Resultados 

semelhantes foram encontrados ao compararmos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 

48h (F2-21=6,731; p<0,05) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-21=7,285; 

p<0,05). A comparação do grupo NPS/Ketamina 7d e o grupo salina demonstrou um 

aumento significativo do número de rotações no grupo NPS/Ketamina 7d  (p<0,05). 

Todavia, não houve diferenças significativas no número de rotações entre os grupos 

NPS/Ketamina 48h e salina (p >0,05). Já quando comparados NPS/Ketamina 48h x 

Ketamina e NPS/Ketamina 7d x Ketamina, não foram encontradas diferenças 

significativas (p>0,05, em ambos os casos) (fig. 6).  

 

 
Fig. 6 - Número de rotações no eixo y / Diferentes grupos de tratamento no eixo x: 
aumento significativo do número de rotações no grupo Ketamina em comparação 
aos grupos Salina, NPS, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h (p<0,001, em 
todos os casos). Não houve diferenças significativas entre os grupos NPS, 
NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h ou NPS/Ketamina 48h versus Salina 
(p>0,05, em todos os casos). A comparação do grupo NPS/Ketamina 7d com o 
grupo salina demonstrou um aumento significativo do número de rotações no grupo 
NPS/Ketamina 7d  (p<0,05).  
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3.4.1b3 - Número de Rotações no sentido horário  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS para o número de rotações horárias evidenciou diferença 

significativa entre grupos (F2-21=15,90; p<0,0001). Uma análise adicional mostrou um 

aumento significativo no número de rotações horárias do grupo Ketamina em 

comparação ao grupo salina e ao grupo NPS (p< 0,0001, em ambos os casos). Não 

houve diferenças significativas entre o grupo NPS e o grupo salina (p>0,05). 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina 12h para o número de rotações horárias evidenciou 

diferença significativa entre grupos (F2-21=14,38; p<0,0001).  O mesmo acontecendo 

entre os grupos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-21=12,88; p<0,001). Uma 

análise adicional mostrou um aumento significativo no número de rotações horárias 

no grupo Ketamina em comparação aos grupos salina, NPS/Ketamina 12h e 

NPS/Ketamina 24h (p<0,0001, em todos os casos). Não houve diferenças 

significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h ou NPS/Ketamina 24h versus o 

grupo salina (p>0,05, em ambos os casos). Resultados semelhantes foram 

encontrados ao compararmos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 48h (F2-21=7,126; 

p<0,05) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-21=8.577; p<0,05). A 

comparação do grupo NPS/Ketamina 7d e o grupo salina demonstrou um aumento 

significativo do número de rotações horárias no grupo NPS/Ketamina 7d (p<0,05, 

respectivamente). Todavia, não houve diferenças significativas no número de 

rotações horárias entre NPS/Ketamina 48h e salina (p>0,05). Já quando 

comparados NPS/Ketamina 48h x Ketamina e NPS/Ketamina 7d x Ketamina, não 

foram encontradas diferenças significativas (p>0,05, em ambos os casos) (fig. 7).  
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Fig. 7 - Número de rotações horárias no eixo y / Diferentes grupos de tratamento no 
eixo x: aumento significativo no número de rotações horárias do grupo Ketamina em 
comparação aos grupos salina, NPS, NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h 
(p<0,001; p<0,0001; p<0,0001; p<0,0001, respectivamente). Não houve diferenças 
significativas entre os grupos NPS, NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, 
NPS/Ketamina 48h versus o grupo salina (p>0,05, em todos os casos). A 
comparação do grupo NPS/Ketamina 7d vs o grupo salina demonstrou um aumento 
significativo do número de rotações horárias no grupo NPS/Ketamina 7d  (p<0,05).  

 

3.4.1b4 - Número de Rotações no sentido anti-horário  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS para o número de rotações anti-horárias evidenciou diferença 

significativa entre grupos (F2-21=8.016; p<0,05). Uma análise adicional mostrou um 

aumento significativo do número de rotações anti-horárias no grupo Ketamina em 

comparação ao grupo salina e ao grupo NPS (p<0,05, em ambos os casos). Não 

houve diferenças significativas entre o grupo NPS e o grupo salina  (p>0,05).  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina 12h para o número de rotações anti-horárias evidenciou 

diferença significativa entre grupos (F2-21=7,873; p<0,001). O mesmo acontecendo 

entre os grupos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 24h (F2-21=6,704; p<0,05). Uma 

análise adicional mostrou um aumento significativo no número de rotações anti-

horárias no grupo Ketamina em comparação aos grupos salina, NPS/Ketamina 12h 
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e NPS/Ketamina 24h (p<0,001, p<0,001 e p<0,05, respectivamente). Não houve 

diferenças significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h ou NPS/Ketamina 24h 

versus o grupo salina (p>0,05, em ambos os casos). Resultados semelhantes foram 

encontrados ao compararmos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 48h (F2-21=4,243; 

p<0,05) e Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 7d (F2-21=5,071; p<0,05). A 

comparação do grupo NPS/Ketamina 7d e o grupo salina demonstrou um aumento 

significativo do número de rotações anti-horárias no grupo NPS/Ketamina 7d  

(p<0,05). Todavia, não houve diferenças significativas no número de rotações anti-

horárias entre os grupos NPS/Ketamina 48h e salina (p>0,05). Já quando 

comparados NPS/Ketamina 48h x Ketamina e NPS/Ketamina 7d x Ketamina, não 

foram encontradas diferenças significativas (p>0,05, em ambos os casos) (fig. 8).  

 

 
Fig. 8 - Número de rotações anti-horárias no eixo y / Diferentes grupos de 
tratamento no eixo x: aumento significativo no número de rotações anti-horárias do 
grupo Ketamina em comparação aos grupos salina, NPS, NPS/Ketamina 12h e 
NPS/Ketamina 24h (p<0,05; p<0,001; p<0,001 e p< 0,05, respectivamente). Não 
houve diferenças significativas entre os grupos NPS, NPS/Ketamina 12h, 
NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 48h versus o grupo salina (P > 0.05, em todos os 
casos). A comparação do grupo NPS/Ketamina 7d com o grupo salina demonstrou 
um aumento significativo do número de rotações anti-horárias no grupo 
NPS/Ketamina 7d  (P< 0.05).  
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3.4.2 - Experimento A2 

Ketamina, na dose de 30 mg/kg, induziu um quadro comportamental 

característico marcado por hiperatividade que atingiu seu nível mais alto entre 10 e 

20 minutos após a injeção da ketamina. Entretanto, o tratamento prévio com NPS 

dos animais tratados com ketamina, reduziu significativamente a hiperatividade 

induzida pela ketamina de um modo dependente da dose (2mg/kg e 4mg/kg). Estes 

achados foram confirmados por Anova de uma via.  

Para a avaliação da atividade nos baseamos no parâmetro distância total 

percorrida calculado no any-maze. 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS 4mg/kg + Ketamina 24h para a distância total percorrida, 

evidenciou diferença significativa entre grupos (F2-21=21,33; p<0,0001). Uma análise 

adicional mostrou um aumento significativo na distância total percorrida pelo grupo 

Ketamina em comparação ao grupo salina e ao grupo NPS 4mg/kg + Ketamina 24h 

(p<0,0001, em ambos os casos). Não houve diferenças significativas na distância 

total percorrida entre o grupo NPS 4mg/kg + Ketamina 24h e o grupo salina 

(P>0,05).  

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS 2mg/kg + Ketamina 24h para a distância total percorrida, 

evidenciou diferença significativa entre grupos (F2-21=11,55; p<0,001). Uma análise 

adicional mostrou um aumento significativo na distância total percorrida pelo grupo 

Ketamina em comparação ao grupo salina e ao grupo NPS 2mg/kg + Ketamina 24h 

(p<0,0001 e p<0,05, respectivamente). Não houve diferenças significativas na 

distância total percorrida entre o grupo NPS 2mg/kg+Ketamina 24h e o grupo salina 

(p> 0,05). Também não houve diferenças significativas na distância total percorrida 
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entre o grupo NPS 2mg/kg+Ketamina 24h e o grupo NPS 4mg/kg+Ketamina 24h 

(p>0.05). 

 

 
Fig. 9 - Distância total percorrida no eixo y/ Diferentes grupos de tratamento no eixo 
x: aumento significativo na distância total percorrida do grupo Ketamina em 
comparação aos grupos salina, NPS 2mg/kg/Ketamina 24h e NPS 4mg/kg/Ketamina 
24h (p<0,0001; p<0,05 e p<0,0001, respectivamente). Não houve diferenças 
significativas entre os grupos NPS/Ketamina 12h ou NPS/Ketamina 24h quando 
comparados ao grupo salina (p> 0,05, em ambos os casos).  
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CAPÍTULO 4 - Experimento B 

 

4.1 - Materiais 

 

4.1.1 - Animais 

Foram utilizados camundongos machos, adultos jovens, da espécie Mus 

musculus tipo Black, mantidos no biotério do Instituto Internacional de Neurociências 

de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS – Natal, RN), em cujo prédio foram também 

realizados os demais experimentos (Fig. 10). Os animais permaneceram alocados 

em um ambiente climatizado, com ciclo claro-escuro de 12 horas, e com temperatura 

de 23+/- 1 OC. Tiveram também água filtrada e ração para roedores ad libitum. 

Foram alojados em gaiolas convencionais de criação de camundongos, com apenas 

1 animal por caixa. As caixas eram higienizadas três vezes por semana. 

O estudo utilizou entre 5-6 animais em cada grupo experimental, subdivididos 

em 3 grupos, num total de 17 animais. 

 

 
Fig. 10 - Camundongo, adulto jovem, macho, da espécie Mus musculus tipo Black. 

 

4.1.2 - Drogas 

 

4.1.2a - Nitroprussiato de sódio 

Nipride® (Biolab Sanus): pó liofilizado para infusão endovenosa. Caixa com 

cinco frascos-ampola contendo: 50mg de nitroprussiato de sódio dihidratado em 
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cada frasco, além de mais cinco ampolas de diluente com 2 ml cada. O 

nitroprussiato foi dissolvido em 0,9% de solução salina antes de cada experimento, e 

posteriormente administrado intraperitonialmente em uma dose de 8mg/kg de peso 

corporal. 

 

4.1.2b - Ketamina  

Cetamin® (Syntec): Caixa com frasco ampola de 50mL.  Cada 100 ml contém 

cloridrato de ketamina 10%:  10,0 g de cloridrato de ketamina e 100,0 ml de veículo 

estéril, sendo administrada intraperitonialmente em uma dose de 30 mg/kg de peso 

corporal. Esta dose foi escolhida baseada em estudos de dose-resposta realizados 

previamente em nosso laboratório. 

 

4.1.2c - Salina 

Solução de cloreto de sódio a 0,9%, administrada intraperitonealmente, em 

uma dose de 0,1 ml/kg de peso corporal. 

 

4.1.3 - Instrumentos 

 

4.1.3a - Arena de Campo Aberto 

O teste do campo aberto foi realizado em uma caixa de madeira de 60 x 60 x 

60 cm. O animal foi colocado no centro dessa caixa e o seu ciclo sono-vigília foi 

analisado durante 4 horas. O campo aberto foi limpo sempre ao término do teste de 

cada animal com álcool 20%. O teste foi feito com temperatura de 23+/- 1 OC, com 

luzes artificiais, semelhantes às condições nas quais os animais estavam habituados 

no biotério de manutenção. 
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4.1.3b - Matriz de multi-eletrodos 

A matriz de multi-eletrodos (figura 11) foi confeccionada manualmente com 

componentes pré-fabricados: conector da marca omnetics, placa PCB (Printed 

Circuit Board-PCB) e eletrodos de tungstênio (diâmetro 50 micrômetros, impedância 

< 1 MOhm). O alinhamento de eletrodos foi realizado com gabarito de espaçamento 

de 300 micrômetros sob planejamento prévio através de atlas estereotáxico (Paxinos 

e Franklin, 2001) (figura 12). O conector foi fixado na placa PCB através de solda de 

estanho e os eletrodos de tungstênio foram conectados com a placa através de tinta 

de prata. O revestimento utilizado para a matriz foi cola do tipo epóxi. A matriz foi 

testada através da sua condutância com um multímetro para evitar qualquer tipo de 

curto circuito entre seus componentes. 

 

  
Fig. 11 - Matriz de multi-eletrodos. Podemos visualizar na figura o conector omnetcs 
(branco com o numero de identificação 1033), dois grupos de eletrodos e a placa 
PCB envolvida por epóxi. 
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Fig. 12 - Esquema de localização dos eletrodos. Figura A – posicionamento da 
primeira linha de eletrodos localizada no córtex, coordenadas 0,00 RC, 0,75 LL; 0,00 
RC, 1,65 LL. Figura B – posicionamento da ultima linha de eletrodos localizada no 
hipocampo, coordenadas: -2,10 RC, 0,75 LL; -2,10 RC, 1,65 LL (modificado de 
Paxinos e Franklin 2001). 

 

4.1.3c - Eletrofisiologia 

Para a eletrofisiologia foram considerados os dados de potencias de campo 

locais (PLC) coletados no hipocampo e córtex do animal. Foi construído um mapa de 

estado de até 12 horas de registro. O mapa de estado foi construído com base no 

trabalho de Dzirasa et al (2006). A partir de uma análise de espectro de potência são 

verificadas as faixas de frequência em que os estados de sono e vigília mais se 

diferenciam. Duas razões de frequências são criadas de modo que a plotagem das 
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razões ao longo do tempo é realizada em locais diferentes do gráfico, gerando três 

aglomerados distintos de sono REM, SWS e vigília (Figura 13). 

  
Fig. 13 - Representação do mapa de estado do ciclo de sono e vigília. Pontos 
pretos representam o cluster de vigília, verdes representam o aglomerado de sono 
REM e vermelhos representam o aglomerado de sono SWS. Pontos azuis 
representam a as faixas de transição do ciclo. 

 

Como meio de auxiliar a seleção dos aglomerados de sono e vigília foi 

adicionado a programação de histogramas para determinar a posição e a 

intensidade de algumas faixas de oscilações e atividade motora. As oscilações de 

baixa frequencia, delta por exemplo, são características do sono SWS, por isso é 

verificado uma maior intensidade de distribuição de delta onde é localizado o cluster 

de sono SWS. Teta é uma oscilação característica do sono REM, do mesmo modo 

ela possui maior intensidade no cluster de sono REM. O histograma de aceleração 

serve para distinguir de forma clara o cluster de vigília dos aglomerados de sono. A 

figura 14 mostra o histograma e os gráficos de distribuição de força associados ao 

mapa de estado da figura 13. Como a construção do mapa de estado não nos dá 

nenhuma informação quantitativa do ciclo de sono-vigília, é retirado o tempo total de 

duração de cada fase do ciclo sono-vigília através do tempo de permanência dos 
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pontos que estão em cada seleção de aglomerado. Na figura 13 pode ser observado 

um exemplo da duração de cada fase do ciclo do sono-vigília em quatro horas de 

registro.  

 

  
Fig. 14 - Histogramas associados a formação do mapa de estado. O eixo x e y 
de todos os quadros são equivalentes a razão 2 e 1, respectivamente, da figura 5. O 
quadro Mapa de Estado é um histograma da distribuição e intensidade dos pontos 
do mapa de estado. O quadro acelerômetro é uma distribuição de força da variação 
da aceleração no posicionamento do animal ao longo do registro. O quadro Teta e 
Delta representam uma distribuição de força das faixas de oscilação ao longo do 
registro. 

 

4.1.3d - Plexon 

É um processador de aquisição multineurônios (Plexon, Dal las, TX) que pré-

amplificou (500x), filtrou (0.3– 400 Hz), e digitalizou a 500 Hz todos os PLC 

registrados. Os registros neurais foram sincronizados por um cronômetro com 

precisão de milissegundos (modelo VTG-55; For-A, Tokyo, Japan). 
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4.2 – Metodologia 

 

4.2.1 - Procedimento cirúrgico: implante do eletrodo 

O implante cortical de matriz de multi-eletrodos para registro dos PLC para 

confecção de mapas de estado bidimensionais do ciclo de sono e vigília foi feito 

através de procedimento cirúrgico. 

Durante o procedimento cirúrgico os animais foram mantidos anestesiados 

com isoflorano por via inalatória. Os animais foram posicionados em um aparelho 

estereotáxico (David Koppf). A craniotomia foi realizada com referência ao bregma 

na posição entre o córtex motor, o córtex somatosensorial e o hipocampo, com as 

coordenadas 0,00 latero-lateral (LL), 0,75 Rostro-caldal (RC); 0,00 LL, 1,65 RC; -

2,10 LL, 0,75 RC; -2,10 LL, 1,65 RC, em milímetros. Para fixar e aterrar o circuito da 

matriz, três parafusos foram aterrados com fio de prata e foram fixados em 

diferentes posições do crânio do animal. Dois eletrodos foram selecionados para 

registro de Eletromiograma (EMG), implantados no músculo trapézio do animal. Por 

fim, para cobrir a matriz foi feito um capacete no animal com acrílico. O head stage, 

aparelho que é acoplado ao conector na cabeça do animal, foi associado a um 

acelerômetro que informou por meio do sistema coletor de dados a movimentação 

do animal em três dimensões (fig. 15). 
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Fig. 15 - Cirurgia de implante de eletrodos- A imagem mostra o momento do 
registro durante a cirurgia de implante de eletrodos para verificar o padrão de PLC e 
disparos durante o posicionamento da matriz. 

 

4.2.2 - Procedimento experimental 

Nos dias de experimento os animais eram removidos das suas respectivas 

gaiolas, pesados e colocados numa arena branca de acrílico (45 x 35 x 30cm). Era 

permitido então que eles se habituassem nesta arena por 1 hora. Durante a fase 

clara (08:00 ± 14:00 horas), os camundongos foram tratados com uma injeção de 

salina, ou ketamina (30mg/kg), ou NPS (8mg/kg) + ketamina (30mg/kg) após 5 

minutos do NPS. O período de observação no campo aberto teve duração de 4 

horas e se iniciava imediatamente após a injeção.  

O ciclo sono-vigília foi analisado por 4 horas pela Plexon. A estatística e 

gráficos foram feitos no software graphpad prism. 
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4.2.3 - Grupos Experimentais 

Os protocolos foram: injeção de salina (n= 6), ou injeção de ketamina (n=5), 

ou injeção de NPS associada à injeção de ketamina após 5 minutos (n=6), conforme 

descrito nos grupos abaixo (Quadro 2): 

 

                                       
                                             Drogas Injetadas 

 
Grupo 1                                        Salina 

 
Grupo 2                                      Ketamina 

 
Grupo 3                NPS + Ketamina após 5 minutos do NPS 

Quadro 2 - Grupos experimentais (experimento B) 

 

4.3 - Análise Estatística 

As comparações estatísticas entre os grupos experimentais foram feitas através 

do teste de normalidade Shapiro-Wilk. Os grupos que apresentaram uma distribuição 

normal foram posteriormente analisados com o teste ANOVA de uma via associado ao 

teste post-hoc de Tukey. O programa estatístico utilizado foi o software graphpad prism 6. 

Para todas as comparações realizadas as diferenças entre os grupos 

avaliados foram consideradas significantes quando o valor de p era menor ou igual a 

0,05 (p≤0,05). 

 

4.4 - Resultados 

Ketamina, na dose de 30 mg/kg, não produziu alterações em nenhum dos 

parâmetros eletrofisiológicos avaliados. NPS, na dose de 8 mg/kg, associado a 

ketamina, na dose de 30mg/kg, produziu 2 resultados distintos: em um grupo de 3 
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camundongos, esta associação também não produziu alterações em nenhum dos 

parâmetros eletrofisiológicos avaliados (grupo NPSa), porém, em outro grupo de 3 

camundongos, esta associação parece ter quebrado o padrão do mapa de estado do 

ciclo sono-vigília (grupo NPSb). Estes achados foram confirmados por Anova de 

uma via.  

 

4.4.1 - Vigília 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina (NPSa), para o tempo de duração da vigília, não 

evidenciou diferença significativa entre grupos (F2-21=1,740; p>0,05) (Fig 16). 

 

 
Fig. 16 - Duração da vigília no eixo y / Diferentes grupos de tratamento no eixo x: 
não houve diferença significativa entre os grupos Salina x Ketamina x NPS/Ketamina 
em relação ao tempo de duração da vigília (p>0,05). 

 

4.4.2 - Sono REM 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina (NPSa), para o tempo de duração do sono REM, não 

evidenciou diferença entre grupos (F2-21=0,348; p>0,05) (Fig 17). 
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Fig. 17 - Duração do sono REM no eixo y / Diferentes grupos de tratamento no eixo 
x: não houve diferença significativa entre os grupos Salina x Ketamina x 
NPS/Ketamina em relação ao tempo de duração do sono REM (p>0,05). 

 

4.4.3 - Sono SWS 

A análise da variância de medidas repetidas entre os grupos Salina x 

Ketamina x NPS/Ketamina (NPSa), para o tempo de duração do sono SWS, não 

evidenciou diferença significativa entre grupos (F2-21=1,564; p>0,05) (Fig 18). 

 

 
Fig. 18 - Duração do sono SWS no eixo y / Diferentes grupos de tratamento no eixo 
x: não houve diferença significativa entre os grupos Salina x Ketamina x 
NPS/Ketamina em relação ao tempo de duração do sono SWS (p>0,05). 
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4.4.4 - State Maps (mapas de estado) 

O grupo tratado com salina, o grupo tratado com ketamina e um grupo de 3 

animais tratado com NPS + Ketamina (NPSa), mostraram um padrão do mapa de 

estado do ciclo de sono-vigília semelhante, sendo encontrados os habituais clusters 

da vigília, do sono REM e do sono SWS (Fig. 19- 21). 

Entretanto, outro grupo de 3 animais tratados com NPS + Ketamina (NPSb), 

teve uma quebra no padrão do mapa de estado do ciclo  sono-vigília, não sendo 

encontrados os habituais clusters de vigília, de sono REM ou de sono SWS (Fig. 22). 

 
Fig. 19 - Mapa de estado do ciclo de sono e vigília de animal submetido a 
injeção de salina- os valores do eixo X são dados pela razão 0,5 – 4,5HZ/ 0,5 – 
9,5/HZ / os valores do eixo Y são dados pela razão 2 – 20HZ/ 20 – 55HZ. Os pontos 
pretos representam o cluster de vigília, os pontos verdes representam o cluster de 
sono REM e os pontos vermelhos representam o cluster de sono SWS. Os pontos 
azuis representam a as faixas de transição do ciclo. O quadro Mapa de Estado é um 
histograma da distribuição e intensidade dos pontos do mapa de estado. O quadro 
acelerômetro é um histograma da variação da posição do animal ao longo do 
registro. O quadro Teta e Delta representam a distribuição das faixas de oscilação 
ao longo do registro. 
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Fig. 20 - Mapa de estado do ciclo de sono e vigília de animal injetado com 
ketamina 30mg/kg- os valores do eixo X são dados pela razão 0,5– 4,5HZ/0,5–
9,5/HZ, os valores do eixo Y são dados pela razão 2–20HZ/20– 55HZ. Os pontos 
pretos representam o cluster de vigília, os pontos verdes o de sono REM e os pontos 
vermelhos o de sono SWS. Os pontos azuis representam a as faixas de transição do 
ciclo. O quadro Mapa de Estado é um histograma da distribuição e intensidade dos 
pontos do mapa de estado. O quadro acelerômetro é um histograma da variação da 
posição do animal ao longo do registro. O quadro Teta e Delta representa a 
distribuição das faixas de oscilação ao longo do registro. 

 
Fig. 21 - Mapa de estado do ciclo de sono e vigília de animal injetado com NPS 
8mg/Kg e ketamina 30mg/kg (grupo NPSa)- os valores do eixo X são dados pela 
razão 0,5–4,5HZ/0,5–9,5/HZ, os valores do eixo Y são dados pela razão 2–
20HZ/20–55HZ. Os pontos pretos representam o cluster de vigília, os pontos verdes 
o de sono REM e os pontos vermelhos o de sono SWS. Os pontos azuis 
representam as faixas de transição do ciclo. O quadro Mapa de Estado é um 
histograma da distribuição e intensidade dos pontos do mapa de estado. O quadro 
acelerômetro é um histograma da variação da posição do animal ao longo do 
registro. O quadro Teta e Delta representam a distribuição das faixas de oscilação 
ao longo do registro. 



Experimento B  |  53 

 

 
Fig. 22 - Mapa de estado do ciclo de sono e vigília de animal submetido a 
injeção de NPS 8mg/Kg e ketamina 30mg/kg (grupo NPSb)- os valores do eixo X 
são dados pela razão 0,5 – 4,5HZ/ 0,5 – 9,5/HZ / os valores do eixo Y são dados 
pela razão 2 – 20HZ/ 20 – 55HZ. Os pontos azuis representam as faixas de 
transição do ciclo. Não são visualizados os clusters de vigília, de sono REM ou de 
sono SWS. O quadro Mapa de Estado é um histograma da distribuição e intensidade 
dos pontos do mapa de estado. O quadro acelerômetro é um histograma da variação 
da posição do animal ao longo do registro. O quadro Teta e Delta representam a 
distribuição das faixas de oscilação ao longo do registro. 
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CAPÍTULO 5 - Discussão 

 

5.1 - Experimento A 

O Nitroprussiato de sódio, um doador de NO, não produziu alterações em 

nenhum dos comportamentos avaliados nos ratos.  

Já a Ketamina, um antagonista NMDA, produziu um quadro de hiperatividade 

e comportamentos estereotipados, com pico após 10 a 20 minutos da sua injeção, 

que tem sido amplamente utilizado como modelo de psicose (Moghaddam & Krystal, 

2012). Todavia, o tratamento prévio destes animais com NPS atenuou o surgimento 

desse quadro comportamental a curto, médio e longo prazos. 

Efeitos antipsicóticos agudos do NPS já haviam sido sugeridos por outros 

estudos tanto em modelos de psicose glutamatérgicos quanto dopaminérgicos. Em 

2000, Bujas-Bobanovic et al. relataram que o NPS era capaz de abolir o 

comportamento psicótico e a expressão de c-fos cerebral ocorrida em ratos tratados 

com fenciclidina, uma droga antagonista NMDA. Recentemente, Issy et al., 

demonstraram, também em ratos, que o pré-tratamento com NPS aumentou a 

resposta PPI (inibição por pré-pulso do reflexo do sobressalto) e atenuou as 

alterações schizophrenia-like induzidas no PPI pela anfetamina, uma droga agonista 

dopaminérgica (Bujas-Bobanovic et al., 2000; Issy et al,. 2013). 

Em 2013, nosso grupo publicou um estudo duplo-cego controlado por placebo 

em que, pela primeira vez, se demonstrou que uma única aplicação de 4 horas de 

NPS havia sido suficiente para melhorar sintomas psicóticos em curto, médio e 

longo prazos em pacientes com esquizofrenia. Foi relatada uma melhora 

estatisticamente significativa não só de sintomas positivos, como também de 

sintomas negativos, ansiosos e depressivos dos pacientes, que se iniciou a partir 
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das primeiras horas de infusão do NPS e que se manteve ao longo de 4 semanas. 

Todavia, os pacientes estavam em uso concomitante de drogas antipsicóticos 

durante o experimento, e este fato deixou uma questão em aberto: se os efeitos 

terapêuticos mantidos pelo NPS nos pacientes com esquizofrenia após sua infusão 

ter sido interrompida seriam devidos a ele per se ou se seriam o resultado apenas 

de uma potencialização do efeito de drogas antipsicóticas já tradicionalmente 

conhecidas (Hallak et al., 2013). 

Embora possa ser complicado transpor dados de modelos de psicose animal 

para doenças humanas complexas, como no caso da psicose induzida por ketamina 

para a esquizofrenia, hiperlocomoção e estereotipias em ratos tem sido amplamente 

utilizadas como preditores do potencial de uma droga induzir psicose em seres 

humanos (Carlsson et al., 1993; Krystal et al., 1995; Verma & Moghaddam., 1996). 

Por conseguinte, para a avaliação do quadro psicótico induzido pela ketamina nos 

animais deste estudo, nos baseamos na observação de 3 parâmetros de 

hiperatividade (distância total percorrida, velocidade média e tempo ativo) e 4 

parâmetros de estereotipia (ângulo de giro absoluto, número de rotações, número de 

rotações em sentido horário, número de rotações em sentido anti-horário). 

A análise da distância total percorrida evidenciou um aumento na distância 

total percorrida no grupo Ketamina tanto em comparação ao grupo salina quanto aos 

grupos tratados previamente com nitroprussiato: nitroprussiato 4mg/kg 

(NPS/Ketamina 12hs, NPS/Ketamina 24hs, NPS/Ketamina 48hs e NPS/Ketamina 

7d) e nitroprussiato 2mg/kg (NPS/Ketamina 24hs).   Além disso, não houve 

diferenças significativas quando comparamos o grupo salina com os grupos tratados 

previamente com o nitroprussiato, e nem quando comparamos os grupos com 

diferentes doses de NPS entre si (figuras 2 e 9). A análise da velocidade média 
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evidenciou um aumento na velocidade média no grupo Ketamina tanto em 

comparação ao grupo salina quanto aos grupos tratados previamente com o 

nitroprussiato 4mg/kg: NPS/Ketamina 12h, NPS/Ketamina 24h, NPS/Ketamina 48h e 

NPS/Ketamina 7d.  Além disso, não houve diferenças significativas quando 

comparamos o grupo salina com os grupos tratados previamente com o 

nitroprussiato (figura 3). Quando avaliamos o parâmetro tempo ativo, resultados 

similares foram encontrados apenas para os grupos NPS/Ketamina 12h e 

NPS/Ketamina 24h (figura 4). Esses achados indicam que o tratamento prévio com 

NPS foi capaz de atenuar o surgimento da hiperatividade induzida pela ketamina por 

um período de até 1 semana na maioria dos parâmetros de hiperatividade avaliados. 

Já as análises do ângulo de giro absoluto, número de rotações, número de 

rotações em sentido horário e número de rotações em sentido anti-horário, 

evidenciaram um aumento significativo nestes parâmetros no grupo Ketamina tanto 

em comparação ao grupo salina quanto aos grupos tratados 12 horas e 24 horas 

antes com o nitroprussiato: NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 24h. Não houve 

diferenças significativas nestes parâmetros quando comparamos o grupo salina e os 

grupos tratados 12h e 24h antes com o NPS: NPS/Ketamina 12h e NPS/Ketamina 

24h. Também não encontramos diferenças significativas quanto ao no de rotações 

totais, no de rotações horárias e anti-horárias ao compararmos o grupo salina com o 

grupo tratado 48hs antes com o NPS: NPS/Ketamina 48hs (figuras 5- 8). Esses 

achados sugerem que o tratamento com NPS 12 horas ou 24 horas antes do 

tratamento com ketamina foi capaz de atenuar significativamente o surgimento do 

comportamento estereotipado induzido pela ketamina em todos os parâmetros de 

estereotipia avaliados e que também encontramos uma tendência do NPS atenuar o 
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aumento do número de rotações totais, número de rotações horárias e anti-horárias 

do grupo tratado com ketamina 48hs após o NPS. 

O mecanismo preciso pelo qual o NPS, com uma meia vida tão curta, 

apresentou efeitos antipsicóticos nas 12h, 24h, 48h e 7d após sua aplicação, não 

está completamente esclarecido. Uma explicação plausível seria pela capacidade do 

NO de modular cascatas de proteínas quinases, fatores de transcrição e outros 

fatores de produção gênica em células alvo, fazendo com que seu efeito em cascata 

perdure mesmo quando ele já não esteja mais diretamente atuando. Há evidências 

também, de que o NO atue diretamente sob os receptores glutamatérgicos NMDA, o 

que poderia corrigir a disfunção NMDA encontrada na esquizofrenia (Fujimori & Pan-

Hou, 1991; Hoyt et al., 1992). Portanto, por estimular diretamente a 

neurotransmissão mediada pelo NO a curto prazo, o NPS parece também influenciar 

indiretamente, a médio e longo prazos, a neurotransmissão mediada por outros 

sistemas neurotransmissores relacionados com a esquizofrenia. 

No entanto ainda não há consenso sobre o papel do óxido nítrico na 

esquizofrenia e podemos encontrar estudos muito heterogêneos e com resultados 

contraditórios nesta área. Alguns deles dão suporte a nossa hipótese e sugerem um 

déficit da neurotransmissão nitrérgica na esquizofrenia, mas outros defendem 

justamente o oposto (Bernstein et al., 2005; Oliveira et al., 2008). Todavia, numa 

recente metanálise, quando isolamos e analisamos somente os estudos que 

trabalharam com pacientes com esquizofrenia em tratamento com antipsicóticos, 

uma diferença significativa entre pacientes e controles foi encontrada, mostrando 

que os pacientes que tomam medicamentos antipsicóticos têm níveis séricos de NO 

mais elevados do que os voluntários saudáveis (Maia-de-Oliveira et al., 2012). Em 

um dos estudos analisados nesta metanálise, Lee e colegas relataram uma 
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diminuição do NO sérico em pacientes com esquizofrenia em comparação com o 

grupo controle, porém, que o tratamento antipsicótico de seis semanas com 

risperidona aumentou os níveis de NO destes pacientes e que este aumento foi 

associado com melhora dos sintomas. Eles descreveram que entre os pacientes que 

clinicamente melhoram (melhoria ≥ 30% na pontuação da escala PANSS), os níveis 

de NO aumentaram significativamente após a risperidona, e concluíram que esta 

melhora dos sintomas pode ter se devido a uma normalização após o tratamento de 

níveis de NO previamente reduzidos (Lee et al., 2008). Neste sentido, três estudos 

encontraram aumento dos níveis de cGMP no líquido cefalorraquidiano de pacientes 

com esquizofrenia após o tratamento com drogas antipsicóticas (Ebstein et al., 1976; 

Ziimmer et al., 1980; Gattaz et al., 1983), reforçando os resultados reportados por 

Lee e colaboradores visto que o NO estimula o aumento das concentrações de 

cGMP através da ativação da guanilato ciclase solúvel.  

Recentemente, Brennand e colaboradores conseguiram reprogramar 

fibroblastos de pacientes com esquizofrenia em células-tronco humanas 

pluripotentes, posteriormente, diferenciando-as em neurônios. Estes neurônios 

apresentaram conectividade neuronal diminuída em conjunto com diminuição do 

número de neuritos, PSD95 (proteína pós-sináptica densidade 95) e receptores 

glutamatérgicos. A PSD-95 é uma proteína que liga diretamente a subunidade NR2 

do receptor NMDA à nNOS. Como esta ligação é fundamental para a produção de 

NO no SNC, bem como é a expressão de receptores glutamatérgicos, estes 

achados indicam que alguns componentes neuronais necessários para produzir 

níveis adequados de NO cerebrais estão diminuídos em neurônios de pacientes com 

esquizofrenia, corroborando com a hipótese de uma diminuição da 

neurotransmissão  mediada pelo NO na esquizofrenia. 
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De modo translacional, podemos inferir que como o NPS demonstrou ser 

capaz de nas 12 horas, 24 horas, 48 horas e 1 semana posteriores ao término da 

sua infusão prevenir parte do quadro comportamental induzido pela ketamina em 

ratos, ele poderia também ser o responsável per se pelos efeitos antipsicóticos ao 

longo de 4 semanas encontrados em nosso estudo clínico (Hallak et al., 2013).  

Como em nosso experimento piloto (experimento A2) a dose de 2mg/kg de NPS, 

aplicada 24 horas antes da infusão da Ketamina, também demonstrou se capaz de 

prevenir a hiperatividade induzida pela ketamina nos ratos, poderia ser interessante 

avaliar futuramente os efeitos de doses mais baixas como essa, em outros 

parâmetros comportamentais e em diferentes tempos de aplicação. 

 

5.2 - Experimento B 

O grupo tratado com salina, o grupo tratado só com ketamina e um grupo de 3 

camundongos tratado com NPS + Ketamina (NPSa), mostraram um mapa de estado 

do ciclo de sono-vigília padrão (Fig. 19- 21). Entretanto, um outro grupo de 3 animais 

tratados com NPS + Ketamina (NPSb), apresentou uma quebra no padrão do mapa 

de estado do ciclo sono-vigília (Fig. 22). 

Dziraza et al., 2006 já haviam reportado essa mesma quebra de  padrão do 

ciclo sono-vigília em camundongos transgênicos DAT-KO (knock-out para o 

transportador de dopamina) tratados com α-metil-p-tirosina (αMT), um inibidor da 

enzima tirosina hidroxilase, que inibe a síntese de dopamina (Fig. 23). Pelo fato dos 

camundongos DAT-KO serem incapazes de reciclar dopamina, seus níveis de 

dopamina ficam dependentes exclusivamente de uma nova síntese. Portanto, o 

tratamento destes animais com αMT, inibe esta nova síntese, deixando eles 

depletados de dopamina (sua concentração de dopamina estriatal fica reduzida a 
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0.2% dos níveis encontrados nos animais controle) (Sotnikova et al., 2005). De 

modo inverso, quando estes animais foram posteriormente tratados com L-dopa, um 

precursor de dopamina, seu sono REM foi restaurado (Fig. 24) (Dziraza et al., 2006). 

 

 
Fig. 23 - Efeitos da α-metil-p-tirosina (αMT) em camundongos DAT-KO: ocorre 
um completo desarranjo na representação do ciclo sono-vigília. Ocorre uma extinção 
dos aglomerados de REM, SWS e vigília (WK, de “waking”) e o animal entra em um 
estado atípico.  

 
 

 
Fig. 24 - Efeitos da L-dopa, precursor da dopamina, em camundongos DAT-KO 
tratados previamente com α-metil-p-tirosina (αMT): L-dopa provoca o 
restabelecimento do aglomerado de sono REM. 

 

Questionamos, então, se o NPS, um doador de NO, teria sido capaz de inibir 

a neurotransmissão dopaminérgica destes animais do grupo NPSb a tal ponto de 

deixá-los com uma quebra no padrão do mapa de estado do ciclo sono-vigília similar 

ao encontrado em animais depletados de dopamina (dopamina estriatal reduzida a 

0.2% dos níveis normais). 
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O NO parece exercer um efeito inibitório tônico sobre transportadores de 

dopamina, o que poderia corrigir uma atividade reduzida de dopamina no córtex pré-

frontal e, por alças de feedback, uma hiperatividade dopaminérgica em accumbens e 

estriado que são ambos achados de pacientes portadores de esquizofrenia (Pycock 

et ai. 1980).  

Uma questão que fica em aberto neste estudo diz respeito às diferenças 

eletrofisiológicas encontradas entre os camundongos tratados com NPS (NPSa e 

NPSb). Apesar do tempo de repouso pós-operatório utilizado neste estudo ter sido 

semelhante ao utilizado em outros estudos (Dziraza et al., 2006), 1 semana de pós-

operatório talvez seja pouco tempo de recuperação para um animal que será tratado 

com uma associação de NPS e Ketamina. Talvez parte destes animais tenha ficado 

mais sensível aos efeitos das drogas experimentais utilizadas, tendo como resultado 

um efeito da droga mais intensa neste grupo. Neste sentido, 3 camundongos foram 

a óbito após cerca de 3 horas da infusão de NPS + Ketamina, além desta 

associação ter deixado também mais 3 camundongos completamente imóveis por 

várias horas após a sua administração. Futuros estudos poderiam utilizar um tempo 

de repouso pós-operatório maior que 1 semana e/ou doses mais baixas do que 

8mg/kg de NPS. 
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CAPÍTULO 6 - Conclusão 

 

O NPS parece estar criando um novo paradigma no tratamento da 

esquizofrenia. De modo translacional, podemos inferir, pelos achados do 

experimento A, que como o NPS foi capaz de prevenir por até 1 semana após o 

término da sua infusão parte do quadro comportamental induzido pela ketamina em 

ratos, ele poderia também ser o responsável per se pelos efeitos antipsicóticos ao 

longo de 4 semanas encontrados em nosso estudo clínico anterior.  Já os resultados 

do experimento B sugerem que o NPS pode ser capaz de inibir a neurotransmissão 

dopaminérgica, visto que uma quebra de padrão do ciclo sono-vigília semelhante ao 

encontrado em um dos grupos tratados com NPS (NPSb), tem sido reportada em 

animais agudamente depletados de dopamina. Os achados deste estudo 

corroboram a ideia de que uma única aplicação de NPS pode produzir efeitos 

antipsicóticos a curto, médio e longo prazos e de que o NPS pode ter efeitos 

inibitórios na neurotransmissão dopaminérgica. 
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Patient A, a 33 year-old male, was diagnosed with paranoid schizophrenia 

(diagnosis based on DSM-IV criteria) at 13 years of age, and did not respond to 

several antipsychotic drugs including clozapine (900mg/day). Combinations such as 

clozapine plus risperidone and clozapine plus lamotrigine had been ineffective. He 

had been an inpatient for most of the previous year because of his psychotic 

symptoms. Approximately 3 hours after commencement of SNP infusion, he had 

begun to improve significantly (Figure 1); seven days later he was feeling much better 

and was discharged on a dose of 450mg/day of clozapine. After some weeks, he met a 

girlfriend (the first in many years) and got a job. Unfortunately, several months later 

he thought he was cured, decided to stop taking the maintenance dose of clozapine 

and relapsed.  

 

         Fig.1- Results  of  rating  scales  administered  to  patient A  at  various  time  periods  after  beginning   
the   SNP infusion. BPRS- Brief  Psychiatric  Rating  Scale; PANSS-Positive   and   Negative  
Syndrome  Scale  (T: total/ P: positive subscale/ N: negative subscale/ G: general subscale); MMSE-
Mini-mental State Examination. Results are expressed as % of t0 values.   
 

Patient B, a 22 year-old male, was diagnosed with schizophrenia (diagnosis 

based on DSM-IV criteria)  at 17 years of age and presented with a history of 

unsuccessful treatments with several antipsychotics alone and in combination in 
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maximum recommended doses and treatment durations. He had been using clozapine 

(up to 800 mg/day) and valproic acid (1500mg/day) for 2 years and still maintained 

severe positive psychotic symptoms. After a SNP 4-hour infusion, he showed a 

marked improvement. Disturbing hallucinations that had been present most of the 

day, every day, became much less disturbing and restricted to less than 1 hour a day, 

every second day. His father said that it had been a very long time since he had seen 

the patient so well. Disappointingly, although he remained on clozapine 700mg/day 

and valproic acid 1500mg/day, the improvement started to fade at 4 months of follow-

up.   

Discussion 

We did not use a second SNP infusion with these patients because the safety 

of multiple doses of SNP has not yet been demonstrated, although studies on the 

safety of SNP multiple doses are now warranted. Clozapine-refractory patients with 

schizophrenia are the most challenging patients to manage since almost all the 

available resources have failed to achieve efficacy. The results with the two patients 

mentioned above suggest that SNP administration may represent a new scientifically 

driven approach that brings optimism to the field.  
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