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Resumo  

A utilização de animais modelos em psicofarmacologia são ferramentas 

importantes para o estudo de fenômenos psiquiátricos, que possuem um difícil 

diagnóstico por serem baseado em relatos de sintomas, devido à ausência de marcadores 

biológicos para identificação dos mesmos. 

O peixe Zebrafish (Danio Rerio) é um pequeno vertebrado (3-5 cm) de água doce, 

considerado um modelo ideal para estudo de inúmeras doenças humanas, incluindo 

transtornos psiquiátricos. A literatura mostra que o comportamento depressivo tem sido 

analisado em zebrafish assim como o comportamento de grupo, contudo protocolos de 

depressão induzido pelo rompimento do comportamento grupal são inexistentes. 

Nosso trabalho analisou a indução de depressão em animais isolados por 21 dias 

e o efeito protetor de antidepressivos e ansiolíticos após tratamento crônico. Foram 

obtidos Zebrafish adultos de ambos os sexos. Os peixes foram separados em grupos 

controle, fluoxetina, cetamina e clonazepam no aparato de isolamento (aquário com onze 

compartimentos, dos quais dez são para manter os peixes isolados e um compartimento 

maior onde será mantido aquecedor e aerador para manter as características ideais da 

água). Durante o 7°, 14° e 21° dia foram realizados análise comportamentais. 

Animais controles isolados por 21 dias mostraram diminuição da distância 

percorrida e altura no aquário, enquanto os tratados com clonazepam não mostraram 

alterações na distância percorrida porém apresentam queda da altura no aquário. Animais 

tratados com fluoxetina e cetamina não apresentaram nenhum dos sintomas depressivos. 

Após 21 dias as peixes permaneceram isolados contudo sem tratamento, e aqueles 

anteriormente tratados com fluoxetina e cetamina apresentaram resistência à indução de 

depressão. 



O comportamento de grupo do Zebrafish é um parâmetro importante na análise 

do humor nesses animais, e a ausência deste induziu um comportamento depressivo nos 

peixes. Em comparação com o grupo controle a fluoxetina e cetamina (fármacos com 

ação antidepressiva) mostraram ação de proteção na indução de depressão por isolamento 

nos animais, enquanto peixes tratados com clonazepam (fármaco ansiolítico) apresentam 

comportamento normal em relação à distância, porém incapaz de inibir a queda da altura 

no aquário, sendo este um parâmetro comportamental relacionado com alterações de 

humor.  


