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Resumo 

 

O transtorno depressivo maior (MDD – do inglês, major depressive disorder) é uma 

doença psiquiátrica caracterizada por um amplo espectro de alterações comportamentais e 

fisiológicas e é a quarta maior causa de incapacitação funcional da atualidade, afetando cerca 

de 121 milhões de pessoas no mundo. A cetamina é um fármaco que foi originalmente 

utilizado como anestésico, mas que atualmente está ressurgindo como uma possível 

alternativa para o tratamento do MDD devido aos seus efeitos antidepressivos quando 

administrado em doses subanestésica. O objetivo deste estudo é observar o efeito da cetamina 

sobre o metabolismo cerebral de ratos submetidos ao modelo experimental de MDD, o 

estresse crônico inesperado moderado (CUMS – do inglês, chronic unpredicted mild stress) 

através do microPET-CT. Para isso, 16 ratos Wistar, machos, adultos, foram divididos em 

quatro grupos: 1- Controle (CTL), 2- Cetamina (CET), 3- CUMS (CUMS) e 4- 

CUMS+Cetamina (CUMS+CET). Os animais nos grupos CUMS foram submetidos ao 

protocolo CUMS que consiste em dois eventos estressores diários durante 28 dias. No último 

dia do protocolo, imediatamente após o último evento estressor, os animais receberam uma 

única dose de 1mg/kg de salina ou cetamina intraperitoneal, conforme o grupo. Para o exame 

de microPET-CT os animais foram anestesiados com isoflurano e, então injetados com 1mCi 

de Fluorodesoxiglicose (FDG) pela veia caudal. Foi permitido 30 minutos para captação 

tecidual do FDG e em seguida colocados no equipamento (Triumph Multi-modality 

MicroPET/CT GE®) para análise por 1 hora. Durante todo o procedimento o animal esteve 
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anestesiado, exceto durante o período de captação, e mantido aquecido. Após o exame os 

animais foram devolvidos para suas caixas e mantidos pernoite em um vivário adaptado para 

radioatividade. O FDG é um rádiofármaco análogo da glicose, marcador de metabolismo. No 

presente momento estamos realizando as análises quantitativas dos dados provenientes do 

microPET, com uso de templates, para localização estereotáxica das diferentes regiões 

encefálicas e determinação das possíveis variações de metabolismo encefálico, induzidas pelo 

protocolo de CUMS e uso de cetamina.  
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