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Introducao: Traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma agressão física ao encéfalo que pode levar a condições debilitantes crônicas
naqueles indivíduos que dela sobrevivem. Embora a ocorrência de desordens psiquiátricas seja recorrente em pacientes com TCE, até o
momento pouco é conhecido sobre o período de manifestação dos sintomas pós-trauma.

Objetivos: Verificar se um TCE leve é capaz de induzir comportamentos tipo-depressivo e tipo-impulsivo e apontar o período de maior
susceptibilidade para o desenvolvimento dos sintomas psiquiátricos.

Método: Para este estudo foram utilizados ratos Wistar machos adultos (2-3 meses de idade), randomicamente divididos em três grupos:
naive, falso-operado (craniectomia) e TCE. O TCE no córtex parietal foi induzido pelo modelo de Lesão por Percussão de Fluido (LPF).
Todos os animais foram submetidos a testes comportamentais padronizados por um período de dois meses após a lesão. Para a avaliação
do comportamento tipo-depressivo utilizou-se os testes de preferência por sacarose, nado forçado e interação social. Já, para o
comportamento tipo-impulsivo os animais foram expostos ao labirinto em cruz elevado. Uma avaliação da atividade locomotora também
foi empregada usando o teste do campo aberto.Esta pesquisa foi aprovada pelo Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
Universidade Federal de Santa Catarina (número 2712080317).

Resultados: Os dados mostraram que não houve diferença na atividade locomotora entre os grupos naive, falso-operado e TCE no 5º dia
pós-lesão. Além disso, nenhum comportamento tipo-depressivo não foi observado até um mês depois do impacto. Contudo, após 41 dias
os animais lesionados diminuíram o tempo de interação social com animais da mesma espécie quando comparado ao grupo naive. Além
disso, o TCE reduziu o consumo de sacarose indicando anedonia. Em complemento, o grupo TCE aumentou o tempo de permanência
nos braços abertos do aparato labirinto em cruz elevado quando comparado aos grupos naive e falso-operado, indicando um
comportamento impulsivo.

Conclusão: O presente estudo mostrou que o TCE leve induziu alterações comportamentais relacionadas a depressão e impulsividade
um mês após o impacto cerebral em ratos. Desta forma, novos estudos podem ser realizados a fim de conduzir estratégias terapêuticas
que possam ser eficazes no tratamento de desordens psiquiátricas após um TCE tardio."
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