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Introdução

A Olanzapina é um antipsicótico atípico usado para 
tratamento agudo e manutenção da esquizofrenia, bem 
como outras psicoses. Foi um dos primeiros atípicos a 
ser incluído na lista dos medicamentos excepcionais do 
Ministério da saúde (Setembro de 1999) e sendo 
comercializado no mundo todo, estimando-se que mais 
de 10 milhões de pessoas tenham utilizado este 
medicamento [1].

Os antipsicóticos são uma parte importante do 
tratamento de doenças psicóticas. Porém, 
sua segurança com as mulheres grávidas ou lactantes 
não foi completamente estabelecida [2].

Embora os antipsicóticos atípicos estejam no 
mercado desde os meados de 1990, atualmente, não há 
nenhum estudo comparativo prospectivo que examina a 
segurança destas drogas durante a gravidez [3].

Em geral a esquizofrenia foi ligada a um número 
adverso de resultados de gravidez, baixo peso ao 
nascimento, pequenos para sua idade gestacional, 
gestação e parto complicados [4].

Desde que os atípicos ou a segunda geração 
antipsicóticos (SGA), foram introduzidos, o aumento 
de peso induzido por antipsicóticos tornou-se um dos 
principais focos de interesse da psicofarmacologia [5].

Além disso, apesar da larga utilização os 
antipsicóticos tem sido freqüentemente relacionados 
aos efeitos sexuais adversos, e cerca de 39% dos 
pacientes em uso dessas drogas referem queixa de 
interferência na esfera sexual. No entanto, pouca 
atenção tem sido dada as disfunções sexuais, e já se 
sabe que esse tipo de efeito colateral constitui um dos 
principais fatores de abandono do tratamento e, 
conseqüentemente, de recaída [6].

Apesar de poucos estudos serem realizados com 
intuito de relacionar os antipsicóticos atípicos com a 
função e a disfunção sexual. Já foram encontrados 
receptores de dopamina nas espermatogônias e em 
células germinativas dos túbulos seminíferos, e levando 
em consideração que a olanzapina se liga a receptores 
dopaminérgicos, possivelmente essa droga influencia o 
sistema reprodutor masculino. A presença de receptores 

dopaminérgicos em testículos de ratos e células 
germinativas pode sugerir uma interação desconhecida 
entre o sistema nervoso e reprodutivo [7].

A olanzapina é um seleto antagonista monoaminérgico 
com alta afinidade ligada aos seguintes receptores: 
serotonina 5HT2A/2C (Ki=4 e 11 nM, respectivamente), 
dopamina D1-4(Ki=11-31 nM), Muscarínicos M1-5 (Ki= 
1.9nM), Histamina H1(Ki= 7 nM) e receptores adrenérgicos 
α1  (Ki = 19 nM)[8], este trabalho propõe avaliar se a 
olanzapina exerce algum efeito sobre os parâmetros 
corporais e testiculares de fetos gerados a partir de ratas 
que foram tratadas com Olanzapina do 5º ao 18º dia de 
gestação, já que até agora ainda não foi encontrado na 
literatura nenhum estudo relacionado ao tema.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal da UFRPE/Recife-PE, no 
setor pertencente ao biotério da Área de Fisiologia do 
DMFA/UFRPE, com 18 ratas albinas Wistar (Rattus 
norvegicus albinus), provenientes do Biotério da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, adultas, 
vermifugadas, virgens, com aproximadamente 180 dias de 
idade, mantidas em gaiolas de poliuretano medindo 45 x 30 
x 15 cm de comprimento, largura e altura respectivamente, 
contendo três ratas cada. A temperatura ambiente era de 
aproximadamente 24ºC +2ºC. A iluminação era artificial 
com uso de lâmpadas fluorescentes (modelo Luz do Dia) de 
400 lux, sendo o período de luz das 07h00min às 19h00min
horas. 

Colocava-se durante a noite, um macho na gaiola das 
fêmeas, por um período aproximado de 10 horas durante o 
fotoperíodo escuro, na proporção de um macho para três 
fêmeas. Na manhã seguinte, era realizada a citologia 
vaginal nas ratas para o diagnóstico de prenhez.

A administração da olanzapina ocorria desde o 5º até o 
18ºdia de gestação, sendo as fêmeas submetidas aos 
procedimentos de eutanásia no 19ºdia de prenhez. 

Os animais eram pesados e de acordo com o seu peso, 
recebiam por via intraperitoneal na região abdominal, sua 
respectiva dosagem de olanzapina ou 0.5ml de água 
deionizada. 



As ratas foram separadas em três grupos, tratadas 
com diferentes dosagens do fármaco diariamente, do 5º 
ao 18º dia de prenhez.

Grupo l – recebia por via intraperitoneal 5 
mg/kg (15 vezes a dose humana) de olanzapina diluída 
em água deionizada

Grupo 2 – recebia por via intraperitoneal 10 
mg/kg (30 vezes a dose humana) de olanzapina diluída 
em água deionizada

Grupo Controle – recebia por via 
intraperitoneal 0.5 ml de áqua deionizada

As aplicações ocorriam diariamente entre 13:00 e 
14:00h, e a dosagem recebida por cada rata variava de 
acordo o peso do animal.

No 19ºdia de prenhez, as ratas foram pesadas e 
submetidas a superdosagem anestésica, via 
intraperitoneal com 3 a 5ml de tiopental sódico, 
solução a 2% (0,25ml/100g).

Após a verificação da parada cardío-respitatória, 
realizou-se uma laparotomia com incisão xifo-púbica 
longitudinal mediana, prosseguindo com a retirada dos 
fetos. Em seguida, os fetos eram pesados, mensurados 
crânio-caudalmente, incididos ventralmente e 
colocados numa solução de formaldeído tamponada a 
10%. Foram escolhidos para as análises morfológicas 
20 fetos pertencentes aos grupos tratados e controle por 
amostragem não probabilística. 

Após a retirada dos testículos dos fetos, as amostram
foram processados de acordo com as técnicas de rotina 
para inclusão em blocos de parafina, cortados em 
micrótomo a 3-4 micrômetros e corados pela técnica da 
Hematoxilina-Eosina (H.E.). Os testículos foram 
avaliados quanto ao diâmetro tubular, dos gonócitos e 
das células primitivas de sertoli. Além disso, 
mensuraram-se as células já referidas.

Os dados obtidos foram analisados através de análise 
de variância (ANOVA), utilizando-se o teste de 
Student-Newman-Keuls e com o auxilio do software 
estatístico Instat.

Resultados e discussão

Na tabela 1, pode-se observar um ganho de peso ao 
longo da gestação de 54,5g no controle; 40,67g no 
grupo 1; e 35,67g no grupo 2. Entretanto, constatou-se 
que, mesmo não sendo um resultado estatisticamente 
significativo, foi observado que os animais que 
tomaram olanzapina tenderam a um menor ganho de 
peso durante a gestação em relação ao grupo controle.

Apesar de não ter havido diferença estatisticamente 
significativa no peso corporal das ratas tratadas com o
grupo controle, foi possível observar no gráfico de 
desenvolvimento ponderal que; o grupo controle e o 
grupo 1, apresentaram o mesmo comportamento na 
curva de desenvolvimento ponderal de ganho de peso. 
Por outro lado, os animais do grupo 2, apresentaram 
uma discreta redução no desenvolvimento corporal.

De acordo com os resultados da tabela 2 foi possível 
constatar que as ratas tratadas com 5 e 10mg/Kg de 

olanzapina tiveram um aumento no peso fetal, em relação 
aos animais controle. Da mesma forma, o comprimento 
crânio-caudal foi superior nas ratas tratadas com 5 e 10 
mg/Kg em relação ao controle 

Em relação ao número de fetos viáveis do 5º ao 19º dia 
de prenhez não apresentam diferença estatisticamente 
significativa.

Na tabela 3 é observado os parâmetros 
histomorfométricos de túbulo seminífero de fetos, tratados 
via transplacentária com olanzapina em diferentes 
dosagens. Nestes parâmetros não foi observado diferença 
significativa entre os grupos experimentais. 

Com base nos resultados apresentados, sugerimos que a 
olanzapina não influenciou nos parâmetros 
histomorfométricos dos testículos fetais. Nos entanto, 
entedemos que são necessários novos estudos para que seja 
comprovada a segurança desta droga no âmbito 
reprodutivo. Além disso, comprovamos que a olanzapina 
interfere nos parâmetros corporais tanto nas ratas gestantes 
quanto nos fetos.
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Tabela 1: Média e desvio padrão do peso corporal (g) de ratas Wistar controle e tratadas com diferentes doses de Olanzapina 
do 5º ao 19º dia de gestação.



DIAS Controle Grupo1 (5mg/Kg) Grupo2 (10mg/Kg)

5 289,00 ± 24,30 293,50 ± 14,52 266,50 ± 25,65

6 290,33 ± 25,67 295,83 ± 16,01 267,17 ± 22,91

7 288,33 ± 26,98 294,33 ± 13,06 271,33 ± 20,50

8 291,17 ± 28,65 295,17 ±11,07 272,33 ± 22,49

9 292,67 ± 28,85 296,00 ± 11,31 274,33 ± 14,71

10 293,00 ± 28,99 296,17 ± 10,44 276,50 ± 14,71

11 296,17 ± 28,48 298,50 ± 12,06 276,50 ± 19,75

12 299,83 ± 28,62 302,00 ± 11,31 276,00 ± 18,79

13 302,33 ± 28,13 303,33 ± 10,29 302,33 ± 19,47

14 306,00 ± 28,01 305,00 ± 9,08 282,17 ± 20,84

15 307,50 ± 27,78 308,17 ± 12,69 283,17 ± 20,99

16 310,67 ± 28,99 314,17 ± 15,84 286,17 ± 23,98

17 317,83 ± 28,62 319,50 ± 17,31 289,83 ± 26,54

18 333,33 ± 28,07 326,33 ± 20,94 296,83 ± 30,77

19 343,50 ± 26,74 334,17 ± 23,24 302,17 ± 35,24

Tabela 2: Média e desvio padrão do peso fetal (g), peso placentário (g), comprimento crânio-caudal (mm) e número de fetos viáveis, 
oriundos de ratas Wistar, controle e tratadas com diferentes doses de Olanzapina do 5º ao 18º dia de prenhez.

Controle (0,5ml H2O)          
(n=56)

Grupo 1 (5mg/Kg) (n=44) Grupo 2 (10 mg/Kg) (n=44)

Peso Fetal (g)
  1,36  ± 0,23a  1,68 ± 0,54b  1,84 ± 0,39b

Compr.Crânio-caudal (mm) 21,66 ± 1,74a 24,29 ± 3,50b 25,61 ± 2,70b
Número de fetos viáveis 9,33 ± 2,66 7,33 ±3,14 7,33 ± 4,45

Tabela 3: Média e desvio padrão das análises morfométrica de testículo fetal originados de ratas Wistar controle e tratadas com 
diferentes doses de Olanzapina do 5º ao 19º dia de gestação.

Parâmetros
Controle 
(N= 10)

GI (5mg/Kg)
 (N= 10) P 

Diâmetro Tubular 5,23 ± 0,73  5,84 ± 0,75 0,0825
Nº de Sertoli 9,56 ± 1,78  9,49 ± 1,93 0,9337
Nº ESP 12,97 ± 1,63 12,62 ± 2,12 0,6839
Diâmetro de Sertoli 4,84 ± 0,46  5,04 ± 0,47 0,3375
Diâmetro ESP 5,94 ± 0,47  6,39 ± 0,69 0,1087

ESP= espermatogônia

Figura 1: gráfico de desenvolvimento ponderal dos pesos corporais, em gramas, de ratas Wistar controle e tratadas 
com diferentes doses de Olanzapina do 5º ao 19º dia de gestação.


