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RESUMO 

SILVA, Jefferson Manoel do Nascimento. Análise da expressão de 

comportamentos associados ao pânico em roedores submetidos ao modelo do 

ninho limitado. 2022. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

O transtorno do pânico (TP) é uma patologia crônica e incapacitante, caracterizada 

pela recorrência de ataques de pânico inesperados, cuja fisiopatologia ainda não 

está totalmente elucidada. Estudos mostram que a vivência de adversidades durante 

a infância é um dos fatores de grande relevância para o desencadeamento de 

transtornos psiquiátricos, como o TP. Recentemente foi proposto um modelo de 

estresse neonatal em roedores que consiste em simular uma condição de pobreza, 

limitando o material disponível para que as lactantes cuidem adequadamente da 

prole. Essa experiência, denominada de “ninho limitado” (do inglês, limited bedding 

and nesting - LBN), promove mudanças significativas no comportamento dos filhotes 

avaliados quando na vida adulta. Nesse contexto, o presente estudo teve como 

objetivo investigar os efeitos comportamentais e neurobiológicos causados pelo 

protocolo do LBN em roedores. Para isso, ratos e camundongos foram submetidos 

ao referido protocolo de estresse neonatal e, na vida adulta, foram expostos a testes 

comportamentais que empregam desafios respiratórios como estímulos 

panicogênicos, a hipóxia para ratos e a hipercapnia para camundongos. Nestes 

testes avaliou-se a resposta de fuga dos animais, um comportamento relacionado ao 

pânico. Nossos resultados mostram que os ratos, machos e fêmeas, que passaram 

pelo LBN, não apresentaram alteração no comportamento de fuga quando 

submetidos ao teste de hipóxia (7% de O2). Para fins comparativos, também foi 

utilizado em ratos o estresse de restrição, um protocolo frequentemente empregado 

para se investigar o impacto do estresse sobre comportamentos emocionais de 

roedores. A utilização desse estressor em animais adultos não afetou o 

comportamento durante a exposição à hipóxia. No último experimento realizado, 

observamos que camundongos machos, que passaram pelo procedimento do LBN, 

apresentaram um aumento na resposta de fuga quando expostos à altas 

concentrações (20%) de CO2, efeito esse não observado nas fêmeas.  Na análise 

imunoistoquimica dos encéfalos destes camundongos machos foi observado 

alteração na expressão da proteína c-Fos (marcador indireto de ativação neuronal) 

em regiões relacionadas ao pânico, a substância cinzenta periaquedutal e o núcleo 

dorsal da rafe. Nessas mesmas regiões encefálicas também não foram encontrados 

neurônios duplamente marcados para a protéina c-Fos e a triptofano hidroxilase 

(marcador de neurônios serotoninérgicos). Em suma, nossos resultados mostram 

que o LBN promove um aumento da resposta de fuga dos camundongos expostos à 

hipercapnia, porém não em ratos submetidos à hipóxia. 

Palavras-chaves: Pânico. Estresse neonatal. Ninho limitado. Hipóxia. Hipercapnia. 



 
 

 
  

ABSTRACT 

SILVA, Jefferson Manoel do Nascimento. Analysis of the expression of behaviors 

associated with panic in rodents submitted to the limited bedding and nesting. 

2022. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

Panic disorder (PD) is a chronic and disabling pathology, characterized by the 

recurrence of unexpected panic attacks, whose pathophysiology is not yet fully 

elucidated. Studies show that experiencing adversity during childhood is one of the 

most relevant factors for triggering psychiatric disorders, such as PD. Recently, a 

model of neonatal stress in rodents was proposed, which consists of simulating a 

condition of poverty, limiting the material available for lactating women to adequately 

care for their offspring. This experience, called limited bedding and nesting (LBN), 

promotes significant changes in the behavior of the evaluated puppies when they 

reach adulthood. In this context, the present study aimed to investigate the 

behavioral and neurobiological effects caused by the LBN protocol in rodents. For 

this, rats and mice were submitted to the aforementioned neonatal stress protocol 

and, in adulthood, they were exposed to behavioral tests that use respiratory 

challenges as panicogenic stimuli, more specifically, hypoxia for rats and 

hypercapnia for mice. In these tests, the animals' escape response, a behavior 

related to panic, was evaluated. Our results show that male and female rats that 

passed through the LBN did not show any change in their escape behavior when 

submitted to the hypoxia test (7% O2). For comparative purposes, restraint stress 

was also used in rats, a protocol frequently used to investigate the impact of stress 

on emotional behaviors in rodents. The use of this stressor in adult animals did not 

affect behavior during exposure to hypoxia. In the last experiment performed, we 

observed that male mice, which underwent the LBN procedure, showed an increase 

in the expression of escape response when exposed to high concentrations (20%) of 

CO2, an effect not observed in females. In the immunohistochemical analysis of the 

brains of these male mice no alteration was observed in the expression of c-Fos 

protein (indirect marker of neuronal activation) in two regions related to panic, the 

periaqueductal gray and the dorsal raphe nucleus. In these same brain regions, 

neurons doubly labeled for c-Fos and tryptophan hydroxylase (a marker of 

serotonergic neurons) were also not found. In summary, our results show that the 

LBN promotes an increase in the escape response in mice exposed to hypercapnia, 

but not in rats submitted to hypoxia. 

Keywords: Panic. Neonatal stress. Limited bedding and nesting. Hypoxia. 

Hypercapnia. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transtorno do pânico (TP) é caracterizado por ataques de pânico 

recorrentes e inesperados. O ataque de pânico é um surto abrupto de medo ou 

desconforto intenso, que alcança seu pico em minutos, acompanhado de ao menos 

quatro, dentre uma lista de treze sintomas físicos e/ou cognitivos, entre eles: a 

taquicardia, a falta de ar, tonturas e o medo de morrer (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013).  

A prevalência do TP em diversos países no mundo é estimada em torno de 

1,7% ao longo da vida, com um risco estimado de 2,7% aos 75 anos de idade (DE 

JONGE et al., 2016). Esses dados vão de encontro com os obtidos para a cidade de 

São Paulo, onde foi observado que, em um ano, 1,1% da população é acometida 

pelo TP. Estima-se ainda que 56,6% destes pacientes apresentam a patologia com 

nível de elevada severidade (ANDRADE et al., 2012). Dados mais recentes de um 

estudo realizado com voluntários de onze países mostraram que 17,4% dos 

participantes desenvolveram pelo menos um transtorno psiquiátrico durante a 

pandemia de Covid-19, sendo 13,7% a prevalência média do TP (GEORGIEVA et 

al., 2021). Além disso, embora o pânico afete homens e mulheres, a prevalência em 

mulheres é aproximadamente duas vezes maior que nos homens (BANDELOW; 

MICHAELIS, 2015).  

Além do seu caráter crônico e incapacitante, o TP está associado a elevados 

custos econômicos, tanto para os pacientes como para o sistema de saúde 

(KONNOPKA; KÖNIG, 2020; OPHUIS et al., 2017). Ademais, evidências indicam 

que o TP está relacionado com alterações cardíacas e problemas respiratórios, o 

que agrava o quadro em um contexto clínico, econômico e social (CALDIROLA et 

al., 2016; TULLY et al., 2015; ZHANG et al., 2020).  

O tratamento farmacológico do TP é feito primariamente com a utilização de 

drogas antidepressivas, principalmente as que atuam através da inibição seletiva da 

recaptação de serotonina, como a fluoxetina, citalopram e o escitalopram, ou por 

compostos benzodiazepínicos de alta potência, como o alprazolam e o clonazepam 

(BALDWIN et al., 2014; ZULFARINA et al., 2019).  Em relação aos antidepressivos, 

assim como acontece no tratamento do transtorno de depressão, ocorre uma 
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latência de cerca de 3 semanas antes do aparecimento do efeito terapêutico destas 

drogas. Além disso, mesmo quando tratados, os resultados clínicos não são 

completamente satisfatórios em vários pacientes e muitos problemas permanecem 

sem solução (KASPER; RESINGER, 2001; CALDIROLA et al., 2020; MOREIRA et 

al., 2013). Já os benzodiazepínicos apresentam maior incidência de dependência e 

reação de abstinência quando comparados aos antidepressivos (BIGHELLI et al., 

2016; LÓPEZ-MUÑOZ; ÁLAMO; GARCÍA-GARCÍA, 2011). 

Diante desse cenário, fica evidente a necessidade da criação e/ou melhoria 

dos programas de prevenção e intervenção já existentes, além de melhor entender 

os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento do TP.  

A fisiopatologia de diferentes transtornos mentais, incluindo o TP, ainda não 

está totalmente elucidada. Nesse sentido, um crescente número de grupos de 

pesquisa têm estudado fatores biológicos e ambientais e, principalmente, a interação 

entre eles, que contribuem no aumento da vulnerabilidade para o desenvolvimento 

destes transtornos (BATTAGLIA et al., 2014). Sabe-se, por exemplo, que a 

exposição à eventos traumáticos ao longo da vida, ter histórico familiar de doenças 

mentais e ser mulher, estão entre esses fatores (MOLET et al., 2014; WALKER et 

al., 2017).  

Os eventos estressantes durante a vida iniciam uma cascata de reações 

bioquímicas no corpo e, dependendo da duração e gravidade, podem representar 

um fator de risco para uma variedade de complicações de saúde, incluindo doenças 

neurológicas e mentais (BABENKO; KOVALCHUK; METZ, 2015). Em relação ao TP, 

essas condições adversas durante a vida têm sido associadas ao aparecimento de 

episódios clínicos deste transtorno (GODDARD, 2017). Dados de um estudo 

longitudinal de pacientes com TP mostraram que estressores crônicos levaram a um 

pior curso dessa doença (CONWAY; RUTTER; BROWN, 2016). Já em relação a 

animais de laboratório, um estudo recente, utilizando uma sequência de estressores 

agudos, observou que os camundongos estressados exibiram um aumento do 

comportamento de fuga relacionado ao pânico (HOFFMAN et al., 2022). Esses e 

outros resultados indicam que o estresse pode ser um fator desencadeante na 

fisiopatologia do TP.  
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Nesse contexto, o estudo das etapas iniciais do neurodesenvolvimento e dos 

eventos que ocorrem durante essas fases que, por sua vez, podem aumentar a 

susceptibilidade aos transtornos mentais ao longo da vida, tem atraído cada vez 

mais atenção. Dentro dessa temática, destacam-se os períodos pós-natal e início da 

infância, quando ocorre intenso processo de neuroplasticidade, sendo, portanto, 

momentos em que o encéfalo é particularmente sensível ao remodelamento por 

interferência de fatores ambientais, como o estresse. Assim, a exposição a 

adversidades durante esses períodos pode ocasionar mudanças que podem resultar 

em consequências comportamentais persistentes na vida adulta (CARR et al., 2013; 

O’DONNELL; MEANEY, 2016; YAMADA; CHONG, 2017; JURUENA et al., 2020).  

As referidas alterações podem ser responsáveis por tornar os indivíduos 

vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos como a depressão 

maior, o transtorno bipolar, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno de 

ansiedade generalizada e o TP (TEICHER; SAMSON, 2013; WHITAKER et al., 

2021; ZHANG et al., 2021). Especificamente com relação ao TP, adversidades na 

infância têm sido associados ao início, persistência e recaída desse transtorno 

(MORENO-PERAL et al., 2014; CHEN; TSAI, 2016). Diante disso, a identificação de 

pessoas em maior situação de risco permitiria a implementação de intervenções 

precoces, além de identificar possíveis alvos para novas estratégias terapêuticas 

(BOLTON et al., 2017; LATIMER et al., 2012).  

No entanto, embora os estudos clínicos tragam importantes evidências que 

sugerem a relação das adversidades no início vida com o surgimento de 

psicopatologias, o estudo em humanos apresenta-se pouco viável por envolverem 

limitações metodológicas e, principalmente, questões éticas. Diante disso, grande 

parte do conhecimento atual é derivado de observações experimentais empregando 

animais de laboratório.  

Em roedores são utilizadas diversas metodologias de indução de estresse 

pós-natal, como, por exemplo, os protocolos de separação e privação materna 

(ORSO et al., 2019). A separação materna consiste em sessões repetidas de 

isolamento do contato entre mãe e os filhotes, normalmente por períodos de 3 a 6 

horas, entre o 1° e o 21º dia pós nascimento, período de lactação (NISHI, 2020; 

TRACTENBERG et al., 2016). A privação materna, por sua vez, geralmente consiste 
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em uma única sessão de 24 horas de isolamento do contato da mãe com a ninhada, 

também dentro do período de lactação (MARCO et al., 2015). Porém, os modelos 

que envolvem a separação ou a privação materna apresentam, de maneira geral, 

resultados divergentes e algumas vezes contraditórios na literatura. Além disso, 

dados obtidos em humanos retratam que grande parte dos eventos adversos 

ocorridos na infância, como pobreza, guerra, fome, negligência e abuso, acontecem 

com a presença da mãe, que apresenta comportamento anormal frente a situação 

estressante (BOLTON et al., 2017; WALKER et al., 2017).  

Pensando nisso, foi proposto um modelo de estresse pós-natal em roedores 

que provoca mudanças crônicas e persistentes na qualidade do cuidado materno, 

através do fornecimento de material limitado para construção do ninho, chamado de 

ninho limitado (limited bedding and nesting - LBN) (para revisão ver WALKER et al., 

2017). O modelo em questão explora uma “pobreza simulada”, induzindo estresse 

nas lactantes e alterando seu comportamento, que passam a apresentar um perfil 

fragmentado ou errático, diminuindo os cuidados maternos e físicos em relação a 

prole (GALLO et al., 2019). A experiência do LBN promove mudanças no 

comportamento dos filhotes avaliados quando na vida adulta (GOODWILL et al., 

2019; MANIAM et al., 2016). Por exemplo, resultados obtidos recentemente em 

nosso laboratório mostraram que o referido protocolo induziu na prole adulta de 

camundongos C57BL/6 uma maior expressão da resposta de fuga, avaliada pelo 

número de saltos em direção ao teto da câmara de gás, na presença de 20% de 

dióxido de carbono (CO2) (Heloisa Vilela-Costa, Alana Frias e Hélio Zangrossi Jr.; 

dados não publicados). Vale ressaltar que alterações inesperadas da pressão parcial 

de CO2 (SEVERSON et al., 2003) estão no cerne de uma teoria de grande 

relevância sobre a etiologia dos ataques de pânico, a teoria do falso alarme de 

sufocamento. Essa teoria sugere que os pacientes com TP são hipersensíveis ao 

aumento de CO2 e/ou à diminuição de O2 (KLEIN, 1993). Desta forma, a experiência 

do LBN induziu uma maior reatividade dos animais adultos a um estímulo 

panicogênico, a exposição ao CO2.  

A utilização de desafios respiratórios em seres humanos tem sido importante 

para o entendimento do TP. Estudos mostram, por exemplo, que a inalação de ar 

enriquecido com 5% a 7% de CO2 durante poucos minutos precipita mudanças 
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autonômicas e psicológicas, semelhantes às observadas em um ataque de pânico,  

como aumento da frequência respiratória e cardíaca, sensação de medo, dor no 

peito, falta de ar e tonturas (GORMAN; MCKENZIE; GANDEVIA, 1999; 

SANDERSON; RAPEE; BARLOW, 1988). Já em relação à hipóxia, Beck e 

colaboradores (1999)  mostraram que a inalação de ar com 12% de O2 evocou 

sintomas de ansiedade e pânico em pacientes com TP. 

No entanto, além das limitações metodológicas e éticas, o uso de desafios 

respiratórios em humanos é limitado para a investigação dos mecanismos 

envolvidos nos ataques de pânico. Dessa maneira, a utilização de animais se tornou 

fundamental, permitindo avanços no entendimento da fisiopatologia do TP (LEIBOLD 

et al., 2015). Por exemplo, já foi demonstrado que a exposição de roedores à 

concentrações de CO2 entre 5 e 20% promove o recrutamento de estruturas 

encefálicas envolvidas com os comportamentos de congelamento (medo) e fuga 

(pânico), como o núcleo dorsal da rafe (NDR) (JOHNSON et al., 2005; NIBLOCK et 

al., 2010; PETE et al., 2002) e a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPD) 

(JOHNSON et al., 2011).  

Dentre as estruturas neurais implicadas no TP, a SCPD tem recebido grande 

destaque. Nashold e colaboradores (1969) observaram que respostas autonômicas 

e emocionais semelhantes a um ataque de pânico eram eliciadas ao se estimular 

eletricamente a SCPD em pacientes submetidos a neurocirurgia. Vários estudos pré-

clínicos (ABRAHAMS; HILTON; ZBROZYNA, 1960; BANDLER; CARRIVE; 

DEPAULIS, 1991; CARRIVE, 1993; DE MOLINA; HUNSPERGER, 1962; FARDIN; 

OLIVERAS; BESSON, 1981; HUNSPERGER, 1956; SCHENBERG et al., 2005) 

mostraram que estimulações elétrica ou química desta estrutura induziam 

comportamentos de fuga (salto, trote e galope), que eram atenuados com 

intervenções farmacológicas utilizadas no tratamento de pacientes com TP 

(SCHENBERG et al., 2001, 2002; VARGAS; SCHENBERG, 2001), como inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina e antidepressivos tricíclicos. Essas e muitas 

outras evidências fortaleceram o envolvimento da SCPD como parte crítica do 

substrato neural que controla a expressão de fuga, sustentando o emprego deste 

comportamento como um índice de pânico em animais (para revisão ver GRAEFF; 

ZANGROSSI, 2010; MOREIRA et al., 2013; ZANGROSSI; GRAEFF, 2014).  
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Dentre os vários neurotransmissores que atuam na SCPD, acredita-se que a 

serotonina (5-HT) desempenhe um papel fundamental no pânico (GRAEFF, 2012). 

Isto se deve, em grande parte, à observação de que as principais drogas utilizadas 

no tratamento deste transtorno interferem com a neurotransmissão serotonérgica. A 

5-HT é produzida no sistema nervoso central nos núcleos da rafe, localizados no 

tronco cerebral. Entre os núcleos descritos que sintetizam 5-HT, o NDR tem especial 

importância por ser a principal fonte de inervação serotonérgica de estruturas que 

mediam respostas comportamentais relacionadas à ansiedade e ao pânico 

(AZMITIA; SEGAL, 1978; MUZERELLE et al., 2016; PAUL et al., 2014; SPIACCI; 

COIMBRA; ZANGROSSI, 2012; VILELA-COSTA et al., 2019).   

Uma série de evidências anatômicas e funcionais mostram que o NDR pode 

ser dividido em cinco subáreas, a saber: dorsal, ventral, asas laterais (alNDR), 

caudal e interfascicular (STEINBUSCH et al., 1981). Além da presença de neurônios 

serotoninérgicos, o NDR é rico em neurônios não-serotonérgicos, como os 

GABAérgicos, os glutamatérgicos e os nitrérgicos (ABRAMS et al., 2005; CALIZO et 

al., 2011; HALE; SHEKHAR; LOWRY, 2012; MICHELSEN; SCHMITZ; 

STEINBUSCH, 2007).  

Nesse contexto, Spiacci e colaboradores (2012), utilizando o modelo de 

labirinto em T elevado, mostraram que as tarefas de esquiva inibitória e de fuga, 

relacionados à ansiedade e pânico, respectivamente, recrutam populações distintas 

de neurônios serotonérgicos do NDR. Os autores observaram que enquanto a 

esquiva inibitória recruta neurônios serotonérgicos das regiões dorsal e caudal do 

NDR, a resposta de fuga ativa neurônios não-serotonérgicos localizados nas alNDR. 

Estendendo a investigação acerca do recrutamento de diferentes subnúcleos do 

NDR, Vilela-Costa e colaboradores (2019) relataram que o tratamento crônico com a 

fluoxetina, uma droga muito utilizada na clínica para tratar pacientes com TP, alterou 

esse padrão de ativação do NDR decorrente da expressão do comportamento de 

fuga dos ratos no labirinto em T elevado, ocasionando uma diminuição na ativação 

de neurônios não-serotonérgicos e um aumento no recrutamento de neurônios 

serotonérgicos localizados especificamente nas alNDR. De acordo com autores, 

após o tratamento de longo prazo com a fluoxetina, a 5-HT passaria a ser então 

liberada para a SCPD, onde inibiria respostas relacionadas ao pânico. Esta 
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proposição está de acordo com uma série de evidências mostrando que a facilitação 

da neurotransmissão serotonérgica na SCPD inibe a resposta de fuga em diferentes 

modelos experimentais (DE PAULA SOARES; ZANGROSSI, 2004; SPIACCI et al., 

2015; ZANOVELI et al., 2010).  De fato, evidências recentes utilizando marcadores 

seletivos para neurônios serotonérgicos apontam para as alNDR como a provável 

fonte de inervação serotonérgica para a SCP (MUZERELLE et al., 2016). 

Vale a pena ressaltar que, além da diferença funcional e anatômica 

encontrada no NDR, evidências mostram que os neurônios presentes neste núcleo, 

assim como na SCP, são sensíveis à pressão parcial de CO2 e O2 (KRAMER; 

NOLAN; WALDROP, 1999; SEVERSON et al., 2003).  

Diante do quadro exposto acima, a proposta do presente projeto foi a de 

estender as investigações acerca das consequências comportamentais e 

neurobiológicas promovidas pelo LBN em roedores expostos a estímulos 

respiratórios panicogênicos, a inalação de baixas concentrações de O2 ou de altas 

concentrações de CO2. Em um primeiro momento, o objetivo foi realizar o LBN em 

ratos e avaliar se animais dessa espécie também se tornam mais reativos a um 

estímulo respiratório panicogênico, semelhante ao observado anteriormente em 

camundongos. Vale destacar que os testes que empregam desafios respiratórios 

para avaliação da resposta de fuga são diferentes para camundongos e ratos. 

Enquanto camundongos expressam o comportamento de fuga em um ambiente 

hipercárbico (concentração de CO2 à 20%) (SPIACCI et al., 2018), em ratos o 

comportamento é observado quando em um ambiente hipóxico (concentração de O2 

à 7%) (SPIACCI et al., 2015). Essa diferença comportamental é atribuída a uma 

questão evolutiva, uma vez que os camundongos, diferente dos ratos, são 

encontrados na natureza em regiões de alta altitude, indicando uma adaptação inata 

a baixas concentrações de O2 (ANDERSON, 1997; JOCHMANS-LEMOINE et al., 

2015; STORZ et al., 2007).  

Diante dos resultados negativos obtidos nessa primeira etapa, uma nova 

hipótese foi testada: a de que um estresse agudo aplicado na vida adulta favoreceria 

a expressão do comportamento de fuga dos animais quando submetidos ao desafio 

respiratório. Assim, no experimento 2, o objetivo foi investigar a influência do 

estresse de restrição (ER) no comportamento de fuga dos ratos quando expostos à 
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hipóxia. O ER é uma situação aversiva inevitável em que os animais são colocados 

em um tubo de metal, causando restrição dos movimentos corporais. Este modelo é 

amplamente utilizado para estudar as consequências cardiovasculares/autonômicas 

e comportamentais da exposição ao estresse (HARTMANN et al., 2019; SCOPINHO 

et al., 2013).  

Na terceira etapa do estudo, procuramos investigar o padrão de ativação 

neuronal subjacente ao aumento da expressão de resposta de fuga por 

camundongos submetidos previamente ao LBN e expostos na vida adulta ao CO2 

(20%). O substrato neural e a neuroquímica envolvidos na alteração comportamental 

observada foi investigada através da análise de imunofluorescência para detecção 

da proteína c-Fos (marcador indireto de ativação neuronal) e da triptofano 

hidroxilase (marcador de neurônios serotoninérgicos). Sendo as principais regiões 

de interesse a SCP e NDR. Nós testamos a hipótese que o aumento na expressão 

da resposta de fuga frente a esse gás, que tem sido observado nos animais 

submetidos ao LBN, seja acompanhado por um menor recrutamento dos neurônios 

serotonérgicos, localizados seletivamente nas alNDR, e o recrutamento mais 

acentuado de uma estrutura crítica na fisiopatologia TP, a SCPD.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Estender as investigações acerca das consequências comportamentais e 

neurobiológicas promovidas pelo LBN em roedores expostos a estímulos 

respiratórios panicogênicos. 

2.2  ESPECÍFICOS  

Avaliar as respostas comportamentais desencadeadas pelo protocolo de 

ninho limitado em ratos adultos, machos e fêmeas, expostos ao teste de hipóxia (7% 

de O2). 

Investigar a influência do estresse de restrição agudo nas respostas 

comportamentais de ratos adultos expostos ao teste de hipóxia (7% de O2). 

Investigar em camundongos previamente submetidos ao protocolo de ninho 

limitado o padrão de ativação neuronal subjacente ao aumento da expressão de 

resposta de fuga desses animais quando expostos à hipercapnia (20% de CO2). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 ANIMAIS 

Foram utilizados camundongos C57BL/6J e ratos Sprague-Dawley, machos e 

fêmeas, provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo – Campus 

de Ribeirão Preto. Os animais tiveram livre acesso à água e comida e ficaram 

alojados quatro animais por caixa (ratos: 38 x 32x 18 cm; camundongos: 30 x 20 x 

13 cm). Os roedores foram mantidos em temperatura de 22±1ºC, com ciclos de 

claro-escuro de 12 horas, sendo o período iluminado das 7:00 às 19:00 horas, com 

intensidade de 60 lux. Todos os procedimentos adotados neste trabalho foram 

aprovados pela CEUA da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Registro 

091/2020). 

3.2 PROTOCOLOS DE ESTRESSE 

Estresse pós-natal: ninho limitado (limmited bedding and nesting – LBN) 

Para o acasalamento, tanto os ratos como os camundongos foram alojados 

em uma proporção de um macho para duas fêmeas por dez dias. Após esse 

período, as fêmeas ficaram alojadas individualmente e foram observadas duas 

vezes ao dia (08:00 e 16:00) até a data do parto (DPN0).  

Dois dias após o nascimento (DPN2), as ninhadas foram padronizadas 

colocando-se por mãe: de 10-12 filhotes para ratos e de 4-6 filhotes para 

camundongos, mantendo-se a mesma proporção de machos e fêmeas. Para 

minimizar a influência de fatores genéticos, filhotes de ninhadas nascidas no mesmo 

dia foram misturados e distribuídos aleatoriamente entre as mães, bem como entre 

grupos estressados (LBN) e controle. Do DPN2 ao DPN9, os animais foram 

submetidos ao protocolo de estresse, descrito a seguir, e no DPN21 ocorreu o 

desmame. Após o desmame, os filhotes foram separados por sexo e alojados, como 

descrito acima, até o DPN90, quando foram iniciados os testes comportamentais. 

O protocolo de ninho limitado foi realizado como descrito na literatura 

(BRUNSON et al., 2005; RICE et al., 2008). As ninhadas do grupo controle foram 

colocadas em caixas convencionais (ratos: 38 x 32x 18 cm; camundongos: 30 x 20 x 
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13 cm), com maravalha e com um lenço de papel de folha dupla (21x22 cm; Sofftys 

Elite) para a confecção do ninho. As ninhadas do grupo LBN foram colocadas nestas 

mesmas caixas, porém com metade da quantidade de maravalha, metade do 

material para confecção do ninho (uma folha simples do lenço de papel) e uma 

grade de alumínio (malhas de 0,4 x 0,9 cm), a qual foi posicionada a 2,5 cm acima 

da maravalha, ocupando toda a extensão da caixa, conforme é mostrado abaixo nas 

figuras 1 e 2. Os animais foram mantidos nessas condições do DPN2 até o DPN9. 

Na manhã do DPN10, todas as caixas foram limpas e os animais foram mantidos em 

caixas convencionais até DPN21, quando foram, então, separados de suas mães e 

mantidos em caixas com seus irmãos de mesmo sexo até atingirem a idade para a 

realização dos experimentos comportamentais (a partir do DPN90).  

 
Figura 1: Fotos mostrando o protocolo do ninho limitado (LBN) em camundongos. À esquerda os 
animais do grupo controle e à direta os animais submetidos ao LBN. Fonte: Rice et al., 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotos mostrando o protocolo do ninho limitado (LBN) em ratos. À esquerda os animais do 
grupo controle e à direta os animais submetidos ao LBN. Fonte: Bolton et al., 2019. 
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Estresse de Restrição (ER) 

O protocolo experimental foi realizado como descrito por Vila-Verde e 

colaboradores (2016). O experimento foi iniciado após duas semanas da chegada 

dos animais no biotério. Os ratos (10 semanas de idade) foram submetidos 

individualmente à uma única sessão do ER por três horas em um tubo metálico (6,3 

cm de diâmetro x 19,3 cm de comprimento) com teto ajustável e orifícios de 

ventilação. Imediatamente após o estresse, os ratos foram mantidos isolados em 

caixas convencionais e submetidos ao teste comportamental 60 minutos ou 24 horas 

após o ER. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tubo metálico utilizado no estresse de restrição em ratos. 

 

3.3  APARATOS DOS DESAFIOS RESPIRATÓRIOS 

O aparato utilizado para exposição de ratos e camundongos aos desafios 

respiratórios (figura 3) é constituído por uma arena cilíndrica com paredes de acrílico 

transparente (ratos: 25 cm de diâmetro x 35 cm de altura; camundongos: 18 cm de 

diâmetro x 18 cm de altura), vedada hermeticamente, contendo duas válvulas, sendo 

uma das válvulas acoplada a um analisador de gás (Gaslab v2.3.1.4), que monitora 

continuamente as concentrações de oxigênio (O2) e de dióxido de carbono (CO2) 

dentro da câmara. Na outra válvula está conectada uma fonte de CO2 ou de 

nitrogênio (N2), acionada, respectivamente, para aumentar a concentração de CO2 

ou para diminuir a de O2 dentro da câmara.  
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Figura 4: Câmaras experimentais utilizadas na exposição de ratos à hipóxia (esquerda) e de 
camundongos à hipercapnia (direita). 

 

3.4  PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Experimento 1: Influência do estresse do ninho limitado (LBN) nas respostas 

comportamentais de ratos e ratas expostos ao teste de hipóxia 

Por durante cinco dias antes de cada experimento, os animais foram 

manuseados, por cinco minutos ao dia, para habituação ao experimentador. Nesses 

dias, as ratas passaram pelo esfregaço vaginal para acompanhamento do ciclo. Nos 

ratos, foi realizada uma simulação da manipulação para o esfregaço vaginal. 

O acompanhamento do ciclo estral e a análise da fase do ciclo das ratas foi 

realizado através do esfregaço vaginal, durante os quatro dias anteriores ao teste e 

no dia do mesmo (15 minutos antes). Este procedimento foi realizado conforme 

descrito em Machado-Figueiredo e colaboradores (2019).   

Vinte e quatro horas antes do teste, os animais foram expostos 

individualmente, por 15 minutos, à câmara experimental em situação de normóxia 

(21% de O2), para habituação ao ambiente experimental. As fêmeas e os machos 

foram habituados e testados em dias diferentes, sendo que os testes com os 

machos precederam as fêmeas. No dia do teste, os animais foram colocados 
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isoladamente na câmara do teste e mantidos sob condições de normóxia por um 

período de cinco minutos. Após esse período, os animais alocados no grupo 

normóxia continuaram, por 10 minutos, em ar atmosférico com 21% de O2. Já para 

os grupos expostos a hipóxia, após os cinco minutos iniciais, o N2 foi liberado na 

câmara (4,5 L/min) por aproximadamente quatro minutos, a fim de atingir 

gradualmente uma concentração de 7% de O2. Nesse ponto, a infusão de N2 foi 

suspensa e a condição de hipóxia  foi mantida por seis minutos, período no qual foi 

analisado o número de saltos em direção a borda superior da arena experimental 

(para maiores detalhes desse teste, ver Spiacci et al., 2015). A atividade locomotora 

dos animais foi analisada nos primeiros cinco minutos do teste, com auxílio do 

software ANY-maze (versão 4.96).  

No experimento 1, os machos foram divididos nos seguintes grupos 

experimentais: controle/normóxia (n=8), controle/hipóxia (n=11), LBN/normóxia (n=7) 

e LBN/hipóxia (n=12). As fêmeas foram divididas da seguinte forma: 

controle/normóxia (n=7), controle/hipóxia (n=7), LBN/normóxia (n=9) e LBN/hipóxia 

(n=14). 

Os animais foram sacrificados e perfundidos 90 minutos após o término do 

teste comportamental para coleta dos encéfalos, como descrito no experimento 3. 

Experimento 2: Influência do estresse de restrição (ER) nas respostas 

comportamentais de ratos expostos ao teste de hipóxia 

Por durante cinco dias antes de cada experimento, os animais foram 

manuseados, por cinco minutos ao dia, para habituação ao experimentador. 

Vinte e quatro horas antes do teste, os animais foram expostos 

individualmente à câmara experimental em situação de normóxia (21% de O2), para 

habituação ao ambiente experimental, por 15 minutos.  

No experimento 2A, 30 minutos após a habituação à câmara experimental, os 

ratos foram colocados individualmente no tubo de restrição por 3 horas. Após esse 

período os animais foram retirados dos tubos e mantidos isolados, um animal por 

caixa, até o dia seguinte, quando foram submetidos ao teste de hipóxia, que foi 

realizado como descrito no experimento 1. Desta forma, os seguintes grupos foram 
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formados: controle/normóxia (n=6), controle/hipóxia (n=7), ER/normóxia (n=6) e 

ER/hipóxia (n=6). 

No experimento 2B, os ratos passaram pela habituação à câmara 

experimental e no dia seguinte foram colocados no tubo de restrição por 3 horas. 

Após esse período os animais foram retirados dos tubos metálicos e foram mantidos 

isolados, um animal por caixa, durante 60 minutos e depois foram submetidos ao 

teste de hipóxia, que foi realizado como descrito no experimento 1. Os seguintes 

grupos experimentais foram formados: controle/hipóxia (n=6) e ER/hipóxia (n=6). 

Após os experimentos 2A e 2B os animais foram sacrificados e perfundidos 

90 minutos após o término do teste comportamental para coleta dos encéfalos, como 

descrito no experimento 3.  

Experimento 3: Efeitos causados pelo estresse de ninho limitado (LBN) em 

camundongos expostos ao teste de hipercapnia 

O acompanhamento do ciclo estral e a análise da fase do ciclo das fêmeas foi 

realizado através do esfregaço vaginal, durante os quatro dias anteriores ao teste e 

no dia do mesmo (15 minutos antes). Este procedimento foi realizado conforme 

descrito em Machado-Figueiredo e colaboradores (2019).  Nos camundongos, foi 

realizada uma simulação da manipulação para o esfregaço vaginal. 

Vinte e quatro horas antes do teste, os animais foram expostos 

individualmente, por 12 minutos, à câmara experimental em situação de normóxia 

(21% de O2), para habituação ao ambiente experimental. As fêmeas e os machos 

foram habituados e testados em dias diferentes, sendo que os testes com os 

machos precederam as fêmeas.  No dia do teste, os animais foram colocados 

isoladamente na câmara do teste e mantidos sob condições de normóxia por um 

período de cinco minutos. Após esse período, os animais alocados no grupo 

normóxia continuaram, durante sete minutos, em ar atmosférico com 21% de O2 e 

0,03% de CO2. Já para os grupos expostos à hipercapnia, após os cinco minutos 

iniciais, o CO2 foi liberado na câmara por aproximadamente dois minutos, a fim de 

atingir gradualmente uma concentração de 20% de CO2. Nesse ponto, a infusão de 

CO2 foi suspensa e a condição de hipercapnia  foi mantida por cinco minutos, 
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período no qual foi analisado o número de saltos em direção a borda superior da 

arena experimental (para maiores detalhes desse teste, ver Spiacci et al., 2018). A 

atividade locomotora dos animais foi analisada nos primeiros cinco minutos do teste, 

com auxílio do software ANY-maze (versão 4.96). 

No experimento 3, os machos foram divididos nos seguintes grupos 

experimentais: controle/normóxia (n=8), controle/hipercapnia (n=13), LBN/normóxia 

(n=3) e LBN/hipercapnia (n=7). As fêmeas foram divididas da seguinte forma: 

controle/normóxia (n=7), controle/hipercapnia (n=12), LBN/normóxia (n=5) e 

LBN/hipercapnia (n=11). 

Uma hora e meia após a finalização do teste comportamental, os animais 

foram anestesiados com uretana (1000 mg/kg; i.p.; Sigma, EUA) e submetidos à 

perfusão intracardíaca com solução de salina tamponada seguida de solução de 

paraformaldeído a 4%. Após o procedimento, os encéfalos foram removidos, 

imersos em solução de sacarose tamponada (30%) para crioproteção e foram 

armazenados a 4°C até serem seccionados. Com o auxílio de um criostato, os 

encéfalos dos camundongos foram seccionados em fatias de 30μm de espessura. 

Os procedimentos necessários para a perfusão e obtenção dos cortes contendo o 

NDR e a SCP foram realizados, como descritos por Vilela-Costa e colaboradores 

(2019).  

Devido aos resultados obtidos, apenas os encéfalos dos camundongos 

machos foram utilizados para realização de imunofluorescência de dupla-marcação 

para proteína c-Fos e para enzima triptofano hidroxilase (TPH) em cortes contendo o 

NDR e a SCP. 

Os cortes contendo o NDR e a SCP foram coletados e as reações para 

detecção da proteína c-Fos e para TPH foram realizadas pela técnica de free-

floating, conforme descrito a seguir. As secções foram lavadas três vezes (10 

minutos cada) em solução de salina tamponada com fosfato (PBS 0,01M, pH 7,4) e 

uma vez (por 10 minutos) em solução de PBST (PBS 0,01M e triton x-100 0,3%). 

Depois os tecidos foram imersos em solução de albumina bovina (BSA 2% em 

PBST) por 30 minutos. Ao término desse tempo os cortes foram lavados em solução 

de PBST, por 10 minutos, e em seguida foram incubados overnight com o anticorpo 
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primário anti-Fos produzido em coelho (1:1000, ABE457-Millipore) diluído em 

solução de PBST. Após a incubação com o anticorpo primário, as secções foram 

lavadas uma vez (por 10 minutos) em PBST e três vezes (10 minutos cada) em PBS. 

Após as lavagens as secções foram mantidas por duas horas com anticorpo 

secundário anti-IgG de coelho (1:1000, Alexa Fluor 594 – Thermo Fisher Scientific). 

As secções foram então lavadas três vezes (10 minutos cada) em PBS. Após os 

ensaios imunoistoquímicos para proteína c-Fos, as secções foram lavadas em 

solução PBST (durante 10 minutos) e marcadas para a enzima TPH, conforme 

descrito a seguir. Inicialmente, os tecidos foram incubados overnight com o anticorpo 

primário anti-TPH produzido em camundongo (1:1000, T0678 - Sigma) diluído em 

solução de PBST. Após a incubação com o anticorpo primário, os cortes foram 

lavados uma vez (por 10 minutos) em PBST e três vezes (10 minutos cada) em PBS. 

Após as lavagens as secções foram mantidas por duas horas em anticorpo 

secundário anti-IgG de camundongo (1:1000, Alexa Fluor 488 - Thermo Fisher 

Scientific). Após esse processo, as secções foram lavadas novamente, por três 

vezes (10 minutos cada) em PBS. As secções coronais foram montadas em lâmina e 

cobertas com lamínula usando Permount ® (Thermo Fisher Scientific).  

Posteriormente, as reações de imunofluorescência foram visualizadas com o 

auxílio de microscópio Olympus BX61VS, e secções contendo o NDR e a SCPD 

foram fotografadas e analisadas através do software Image J. Os neurônios c-Fos 

imunorreativos (c-FosIR) foram identificados pela presença de pigmentação 

vermelha restrita ao núcleo neuronal, enquanto os neurônios TPH-imunorreativos 

(TPH-IR) pela presença de pigmentação verde restrita ao citoplasma neuronal, 

conforme a figura mostrada abaixo. 
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Figura 5: Fotomicrografia ilustrando a imunomarcação da triptofano hidroxilase (presença de 
pigmentação verde restrita ao citoplasma neuronal) da proteína c-Fos (pigmentação vermelha 
restrita ao núcleo neuronal) no NDR (A) e na SCPD (B) de camundongos C57BL/6 expostos à 20% 
de CO2, após serem submetidos previamente ao LBN. A caixa no canto inferior direito indica a 
região mostrada em maior ampliação.  Aq= aqueduto cerebral. Os cortes são aproximadamente       
-7.9 mm em relação ao Bregma. 

3.5  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados obtidos nos testes da hipóxia e da hipercapnia, no experimento 1, 

2A e 3, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) de duas vias, tendo com 

fatores independentes a condição de estresse e a condição respiratória. Os dados 

do teste de hipóxia no experimento 2B foram analisados usando o Teste t de 

Student. Os valores foram considerados significativos quando p<0,05. Para 

realização das análises estatísticas foi utilizado o IBM SPSS Statistics para Windows 

v23.0 (IBM Corp., Armonk, NY). Quando apropriadas, as análises post-hoc foram 

realizadas pelo teste de Duncan. 
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4 RESULTADOS 

Experimento 1:  

A figura 6 apresenta a expressão do número de saltos de ratas e ratos 

submetidos ao teste de hipóxia. Em relação aos ratos, a ANOVA de duas vias 

mostrou o efeito do teste [F(1,34) = 28,71; p<0,001], porém não houve efeito da 

condição de estresse prévio [F(1,34) = 0,10; NS] nem da interação entre os fatores 

[F(1,34) = 0,10; NS]. O teste pos-hoc mostrou que a hipóxia foi capaz de gerar o 

comportamento de saltos tanto nos grupos controle quanto LBN, em relação aos 

animais que passaram pela normóxia (Figura 6A).  
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Figura 6: Média ± EPM do número de saltos observados durante a exposição à hipóxia (7% de O2) 
ou normóxia em ratos (A) e ratas (B), submetidos previamente ao protocolo de ninho limitado. 
Legenda: CTL (Controle) – quantidade adequada de material para confecção do ninho; LBN (limmited 
bedding and nesting) – limitação do material para confecção do ninho.  n= 9-14. *p<0.05, em relação 
ao respectivo grupo normóxia.  

 

Nas ratas, a ANOVA de duas vias também mostrou efeito do teste [F(1,30) 

=21,56; p<0,001], porém não houve efeito da condição prévia de estresse [F(1,30) = 

0,60; NS] ou da interação entre os fatores [F(1,30) = 0,60; NS]. O teste pos-hoc 

mostrou o mesmo que foi observado para os machos, mais especificamente, que a 

hipóxia promoveu o comportamento de saltos em ambos grupos controle e LBN, e a 

normóxia não (Figura 6B).  
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Em relação à atividade locomotora dos machos (Figura 7A) e das fêmeas 

(Figura 7B), a ANOVA de duas vias não mostrou efeito do teste [machos - F(1,34) = 

0,17; NS; fêmeas - F(1,30) = 0,01; NS], nem da condição de estresse prévio 

[machos - F(1,34) = 0,01; NS; fêmeas - [F(1,30) = 0,61; NS] e nem da interação 

entre os fatores [machos - F(1,34) = 3,22; NS; fêmeas - F(1,30) = 0,72; NS ].  
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Figura 7: Média ± EPM da distância percorrida (metros) durante a exposição à hipóxia (7% de O2) ou 
normóxia em ratos (A) e ratas (B), submetidos previamente ao protocolo de ninho limitado. Legenda: 
CTL (Controle) – quantidade adequada de material para confecção do ninho; LBN (limmited bedding 
and nesting) – limitação do material para confecção do ninho. n= 9-14. 

 

Experimento 2A: 

A figura 8 apresenta a expressão do número de saltos de ratos submetidos ao 

teste de hipóxia após passarem pelo estresse de restrição no experimento 2A. A 

ANOVA de duas vias mostrou o efeito do teste [F(1,21) = 24,55; p<0,001], porém 

não houve efeito da condição de estresse prévio [F(1,21) = 0,30; NS] nem da 

interação entre os fatores [F(1,21) = 0,30; NS]. O teste pos-hoc mostrou que a 

hipóxia foi capaz de gerar o comportamento de saltos tanto nos grupos controle 

quanto ER, em relação aos animais que passaram pela normóxia (Figura 8).  
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Figura 8: Média ± EPM do número de saltos de ratos durante a exposição à hipóxia (7% de O2) ou 
normóxia 24 horas após o estresse de restrição (ER). Legenda: CTL (Controle) – Animais que não 
passaram pelo ER; ER – Animais que passaram pelo estresse de restrição. n= 6-7. *p<0,001 
comparado ao respectivo grupo normóxia. 

 

Em relação à atividade locomotora dos ratos (Figura 9), a ANOVA de duas 

vias não mostrou efeito do teste [F(1,21) = 0,44; NS], nem da condição de estresse 

prévio [F(1,21) = 0,50; NS] e nem da interação entre os fatores [F(1,21) = 0,04; NS].  
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Figura 9: Média ± EPM da distância percorrida (metros) pelos ratos durante a exposição à hipóxia 
(7% de O2) ou normóxia 24 horas após o estresse de restrição (ER). Legenda: CTL (Controle) – 
Animais que não passaram pelo ER; ER – Animais que passaram pelo estresse de restrição.  n= 6-7.  
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Experimento 2B: 

A figura 10 apresenta o número de saltos dos ratos submetidos ao teste de 

hipóxia uma hora após o estresse de restrição. De acordo com o resultado do teste t, 

os ratos que passaram pelo estresse de restrição não apresentaram diferença 

significativa no número de saltos em comparação ao grupo controle [t(10) = 0,52; 

NS].  
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Figura 10: Média ± EPM do número de saltos de ratos durante a exposição à hipóxia (7% de O2) 60 
minutos após o estresse de restrição (ER). Legenda: CTL (Controle) – Animais que não passaram 
pelo ER; ER – Animais que passaram pelo estresse de restrição.  n= 6.  

 

Em relação à atividade locomotora, o teste t mostrou que o estresse de 

restrição não alterou a distância percorrida pelos ratos em comparação ao grupo 

controle [t(10) = 1,59; NS] (Figura 11).  
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Figura 11: Média ± EPM da distância percorrida (metros) pelos ratos durante a exposição à hipóxia 
(7% de O2) 60 minutos após o estresse de restrição (ER). Legenda: CTL (Controle) – Animais que 
não passaram pelo ER; ER – Animais que passaram pelo estresse de restrição.  n= 6.   
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Experimento 3: 

A figura 12 apresenta o número de saltos dos camundongos machos e 

fêmeas submetidos ao teste de hipercapnia. Em relação aos machos, a ANOVA de 

duas vias mostrou efeito tanto do teste [F(1,27) = 123,27; p<0,001] quanto da 

condição prévia de estresse [F(1,27) = 8,89; p<0,01], com efeito também da 

interação entre esses fatores [F(1,27) = 8,89; p<0,001]. O teste pos-hoc mostrou que 

o efeito da hipercapnia em aumentar o número de saltos foi maior no grupo LBN do 

que no grupo controle (Figura 12A).   
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Figura 12: Média ± EPM do número de saltos durante a exposição à hipercapnia (20% de CO2) ou 
normóxia em camundongos machos (A) e fêmeas (B), submetidos previamente ao protocolo de ninho 
limitado. Legenda: CTL (Controle) – quantidade adequada de material para confecção do ninho; LBN 
(limmited bedding and nesting) – limitação do material para confecção do ninho. n= 7-13; *p<0,001 
comparado ao respectivo grupo normóxia; #p<0,05 comparado ao respectivo grupo controle exposto 
à hipercapnia.  

Em relação às fêmeas, a ANOVA de duas vias mostrou efeito do teste 

[F(1,30) =61,17; p<0,001], porém não houve efeito da condição de estresse prévio 

[F(1,30) = 1,22; NS] ou da interação entre os fatores [F(1,30) = 1,22; NS]. O teste 

pos-hoc mostrou que a hipercapnia aumentou o número de saltos dos animais 

controle e LBN em comparação aos seus respectivos grupos em normóxia, porém 

não houve diferença entre os grupos controle e LBN expostos à hipercapnia (Figura 

12B).  

Quanto a atividade locomotora dos machos (Figura 13A), a ANOVA de duas 

vias não mostrou efeito do teste [F(1,27) = 0,32; NS], nem da condição prévia de 

estresse [F(1,27) = 3,99; NS] e nem da interação entre os fatores [F(1,27) = 0,95; 
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NS].  Em relação às fêmeas, observou-se o efeito da condição prévia de estresse 

[F(1,30) =8,01; p<0,01], porém não foi observado efeito do teste [F(1,30) = 0,13; NS] 

ou da interação entre os fatores [F(1,30) = 1,37; NS].  O teste pos-hoc mostrou um 

aumento da distância percorrida pelas fêmeas do LBN em condição de normóxia, 

quando comparadas ao grupo controle (Figura 13B).  
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Figura 13: Média ± EPM da distância percorrida (metros) durante a exposição à hipercapnia (20% de 
CO2) ou normóxia em camundongos machos (A) e fêmeas (B), submetidos previamente ao protocolo 
de ninho limitado. Legenda: CTL (Controle) – quantidade adequada de material para confecção do 
ninho; LBN (limmited bedding and nesting) – limitação do material para confecção do ninho. n= 7-13; 
*p<0,05 comparado ao respectivo grupo controle.  

 

Imunofluorescência: 

Devido a um problema na qualidade dos cortes de alguns encéfalos, apenas 

os encéfalos de 3 camundongos do grupo controle/normóxia, 5 do grupo 

controle/hipercapnia, 1 do grupo LBN/normóxia e 5 do grupo LBN/hipercapnia 

puderam ser processados para detecção de neurônios c-Fos e TPH-imunorreativos. 

Dado o pequeno número de encéfalos restantes nos grupos que passaram pela 

normóxia, a contagem celular foi realizada apenas nas amostras dos camundongos 

que foram expostos à hipercapnia. 

A figura 14 apresenta o número de células c-Fos imunorreativas no NDR. A 

ANOVA de duas vias mostrou diferença nos subnúcleos [F(2,21) = 8,27; p<0,05], 

porém não houve efeito da condição de estresse prévio [F(1,21) = 0,01; NS] ou da 

interação entre os fatores [F(2,21) = 0,33; NS]. O teste pos-hoc mostrou que as asas 
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laterais do NDR apresentaram um maior número de células c-Fos imunorreativas em 

ambos os grupos. Foi realizado também um teste t para verificar separadamente a 

diferença entre os grupos CTL e LBN em cada subnúcleo do NDR, mas não foram 

encontradas diferenças significativas no número de células c-Fos imunorreativas nos 

subnúcleos dorsal [t(7) =0,40; NS], ventral [t(7) =0,88; NS] e asas laterais [t(7) =0,50; 

NS].  
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Figura 14: Média ± EPM do número de células c-Fos imunorreativas no Núcleo Dorsal da Rafe 
(NDR), subnúcleos dorsal, ventral e asas laterais, dos camundongos CTL e LBN após exposição à 
hipercapnia (20% de CO2). Legenda: CTL (Controle) – quantidade adequada de material para 
confecção do ninho; LBN (limmited bedding and nesting) – limitação do material para confecção do 
ninho. n= 5. 

Nesses subnúcleos do NDR analisados não foram encontrados neurônios 

duplamente marcados para c-FOs e TPH. 

A figura 10 apresenta o número de células c-Fos imunorreativas na SCP. A 

ANOVA de duas vias mostrou diferença nas sub-regiões [F(1,14) = 9,88; p<0,05], 

porém não houve efeito da condição de estresse prévio [F(1,14) = 0,03; NS] ou da 

interação entre os fatores [F(1,14) = 0,12; NS]. O teste pos-hoc mostrou que a sub-

região dorsal da SCP apresentou um maior número de células c-Fos imunorreativas 

em ambos os grupos, em comparação com a sub-região lateral dos animais controle 

e LBN. Foi realizado também um teste t para verificar separadamente a diferença 

entre os grupos CTL e LBN em cada sub-região da SCP, mas não foi encontrado 

diferença significativa no número de células c-Fos imunorreativas nem na região 

lateral [t(7) =0,90; NS] e nem na dorsal [t(7) =0,09; NS].  
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Figura 15: Média ± EPM do número de células c-Fos imunorreativas na Substância Cinzenta 
Periaquedutal (SCP), sub-regiões lateral e dorsal, dos camundongos CTL e LBN após exposição à 
hipercapnia (20% de CO2). Legenda: CTL (Controle) – quantidade adequada de material para 
confecção do ninho; LBN (limmited bedding and nesting) – limitação do material para confecção do 
ninho. n= 5. 

Nessas regiões da SCP analisadas não foram encontrados neurônios 

duplamente marcados para c-FOs e TPH.  
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5 DISCUSSÃO 

O objetivo deste trabalho foi de estender as investigações acerca das 

consequências comportamentais e neurobiológicas promovidas pelo LBN em 

roedores expostos a estímulos respiratórios panicogênicos. 

Conforme observado no experimento 1, ratos, machos e fêmeas, que 

passaram pelo LBN não apresentaram alteração no número de saltos quando 

submetidos ao teste de hipóxia na vida adulta. Também não foi observado diferença 

na atividade locomotora entre os animais dos grupos experimentais.  

Desde a sua criação, o LBN tem sido amplamente utilizado em roedores para 

o estudo da influência do estresse neonatal nas respostas comportamentais 

observadas na vida adulta. Ainda que nenhum estudo ao nosso conhecimento tenha 

sido realizado em modelos de pânico, existem diversos trabalhos que investigaram o 

efeito do LBN em modelos de ansiedade. Dentre os modelos de ansiedade, o 

labirinto em cruz elevado tem sido o mais utilizado para se verificar as 

consequências comportamentais do LBN.  A maioria dos trabalhos com este teste 

reportam que o LBN aumenta a ansiedade nos ratos adultos, diminuindo o tempo e a 

frequência de entradas nos braços abertos do aparato experimental (DALLE MOLLE 

et al., 2012; MANIAM et al., 2016; PRUSATOR; GREENWOOD-VAN MEERVELD, 

2015).  No entanto, resultados conflitantes a estes também são encontrados na 

literatura. Por exemplo, Davis e colaboradores (2020), não observaram efeito do 

LBN em ratos submetidos a este teste. Uma possível explicação para o conflito entre 

esses resultados são as modificações realizadas no protocolo do LBN. No trabalho 

de Davis e colaboradores (2020), por exemplo, foi realizada a limpeza da caixa 

durante o protocolo (5° dia pós-natal), enquanto que no protocolo originalmente 

desenvolvido, seguido aqui e nos trabalhos com resultados positivos mencionados 

acima, não existe essa intervenção durante o LBN (2° ao 9° dia pós-natal).  

Além do labirinto em cruz elevado, outros modelos de ansiedade também têm 

sido utilizados para a verificação da influência do LBN no comportamento de 

roedores, entre eles o teste de alimentação suprimida por novidade e o teste de 

campo aberto. Nesses testes, assim como no labirinto em cruz elevado, também são 

relatados resultados conflitantes. Por exemplo, Shupe e Clinton (2021) não 
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observaram nenhum efeito do LBN na latência dos ratos adultos para se aproximar 

do alimento no teste de alimentação suprimida por novidade. A mesma ausência de 

efeito foi observada em alguns trabalhos que realizaram o teste do campo aberto em 

ratos que passaram pelo LBN (ATSAK et al., 2018; STRZELEWICZ et al., 2019). 

Entretanto, há estudos que relatam que os ratos adultos permanecem menos tempo 

no centro e mais tempo na periferia da arena, indicativo de efeito ansiogênico 

(GUADAGNO; WONG; WALKER, 2018; PRUSATOR; GREENWOOD-VAN 

MEERVELD, 2015).  

Mediante a esses resultados descritos na literatura e a ausência de efeito do 

LBN em ratos no experimento 1, realizamos um experimento com um estressor 

agudo, o ER, a fim de verificar a sua influência no comportamento de fuga dos ratos 

adultos quando expostos à hipóxia. Esse estressor foi escolhido por ser um 

protocolo amplamente utilizado para se investigar o impacto do estresse sobre 

comportamentos emocionais de roedores. No entanto, no experimento 2 não 

observamos alteração no número de saltos e nem na atividade locomotora dos ratos 

quando foram submetidos ao teste de hipóxia, seja 60 minutos ou 24 horas após o 

ER. Em consonância com os nossos resultados, trabalhos que utilizaram o labirinto 

em T elevado para investigar as consequências comportamentais do ER também 

não observaram alteração da fuga dos ratos, mas relataram que a aquisição da 

esquiva inibitória foi facilitada, um efeito ansiogênico (DE ANDRADE et al., 2012; DE 

PAULA SOARES et al., 2011). Esses resultados estão em concordância com 

diversos trabalhos publicados que mostram que o ER é capaz de favorecer a 

expressão de comportamentos relacionados à ansiedade. Por exemplo, estudos que 

utilizaram o labirinto em cruz elevado, mostraram que o ER, com duração de 1 a 3 

horas, realizados 24 horas antes do teste, diminuiu o tempo e a frequência de 

entradas dos ratos nos braços abertos deste aparato (BUSNARDO et al., 2013; 

BUSNARDO et al., 2019; GRANJEIRO et al., 2011; HARTMANN et al., 2019; 

SCOPINHO et al., 2013; VILA-VERDE et al., 2016). No conjunto, esses resultados 

sugerem que ER agudo é eficaz no aumento de respostas associadas à ansiedade, 

mas não ao pânico. No entanto, devido ao pequeno número de estudos realizados 

em modelos de pânico, outros trabalhos são necessários para se testar essa 

hipótese. 
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No experimento 3, investigamos as consequências comportamentais do LBN 

em camundongos. Este protocolo foi inicialmente desenvolvido em ratos (BRUNSON 

et al., 2005), mas o uso de camundongos tem sido adotado com sucesso por vários 

laboratórios, sendo essa a espécie mais utilizada atualmente.  

Nossos resultados mostram que apenas os camundongos machos 

apresentam aumento significativo no número de saltos expressos frente ao CO2, um 

efeito do tipo panicogênico, comparado aos animais sem experiência com o 

estressor neonatal. Dentre os grupos experimentais, apenas as fêmeas, previamente 

submetidas ao LBN, apresentaram alteração da atividade locomotora, e isso ocorreu 

durante a normóxia. Cabe ressaltar que a atividade locomotora de todos os grupos 

experimentais foi analisada durante os primeiros 5 minutos do teste, no qual não 

existe alteração de CO2 no aparato experimental. Na análise estatística dos dados 

da atividade locomotora dessas fêmeas, foi observado alteração apenas na 

condição prévia do estresse, mas não no efeito do teste e nem na interação dos 

fatores, indicando, assim, que existe aumento na distância percorrida pelas fêmeas 

que passaram pelo LBN. 

Assim como em ratos, não conhecemos nenhum estudo que investigou o 

impacto do estresse do LBN em comportamentos defensivos relacionados ao 

pânico. No entanto, semelhante ao observado nos ratos, existe um grande número 

de trabalhos com camundongos mostrando a influência desse protocolo sobre 

comportamentos associados à ansiedade. Por exemplo, Johnson e colaboradores 

(2018), utilizando o teste de campo aberto, reportaram que camundongos machos 

jovens (35-45 dias de vida), previamente submetidos ao LBN, permaneceram menos 

tempo no centro da arena, um efeito ansiogênico não observado nas fêmeas. No 

teste do claro-escuro, camundongos machos adultos submetidos previamente ao 

LBN apresentaram uma maior latência para entrar no compartimento claro e 

permaneceram menos tempo neste ambiente, também indicativo de efeito 

ansiogênico (GALLO et al., 2019; WANG et al., 2012). Como no campo aberto, este 

efeito não foi observado nas fêmeas. Por fim, Arp e colaboradores (2016) ao 

utilizarem um teste de medo condicionado a estímulo sonoro em camundongos 

adultos de ambos os sexos observaram que o LBN aumentou o comportamento de 

congelamento apenas nos machos.  
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Os resultados acima indicam que o LBN tenha um impacto maior sobre o 

comportamento emocional dos machos do que das fêmeas. No entanto, o número 

de estudos que analisaram as repostas relacionadas à ansiedade nos dois sexos, 

tanto em ratos como em camundongos, ainda é reduzido. Dentre os trabalhos que 

utilizaram fêmeas, foram também poucos os que realizaram o acompanhamento do 

ciclo estral, um importante e já conhecido fator de influência sobre o comportamento 

emocional. Cabe ressaltar, no entanto, que nos estudos que realizaram esse 

acompanhamento não se observou diferenças entre as fases do ciclo sobre a 

expressão das respostas comportamentais relacionadas à ansiedade (DAVIS et al., 

2020; ECK et al., 2020; GUADAGNO; WONG; WALKER, 2018; MANZANO-NIEVES 

et al., 2018; NANINCK et al., 2015; PRUSATOR; GREENWOOD-VAN MEERVELD, 

2015; RUIGROK et al., 2021). Neste trabalho, devido ao pequeno número de 

animais testados, não foi possível investigar o impacto das diferentes fases do ciclo 

estral nas respostas comportamentais expressas durante o desafio respiratório. 

Porém, em relação ao pânico, evidências obtidas recentemente em nosso 

laboratório mostram a importância de se analisar esse fator nas fêmeas. Batistela e 

colaboradores (2021) mostram que ratas adultas no diestro tardio são as que mais 

expressam comportamento de fuga no teste de hipóxia (7% de O2). Desta forma, 

ainda são necessários novos estudos para se investigar o impacto das fases do ciclo 

estral na expressão de comportamentos associados ao pânico em fêmeas 

previamente submetidas ao LBN. 

Os resultados do experimento 3 também mostram que nos camundongos 

machos, previamente submetidos ao LBN e expostos à hipercapnia na vida adulta, 

não diferem dos animais do grupo controle em relação a expressão no número de 

células c-Fos imunorreativas na SCP e no NDR. Além disso, nessas regiões 

analisadas não foram detectados neurônios duplamente marcados para c-FOs e 

TPH. Em estudos prévios do nosso grupo com o labirinto em T elevado (SPIACCI; 

COIMBRA; ZANGROSSI, 2012) foi observado que a expressão da resposta de fuga 

recruta neurônios não-serotonérgicos nas asas laterais do NDR e na região dorsal 

da SCP. No nosso trabalho, a expressão de proteína c-Fos, nos dois grupos 

experimentais analisados, foi maior nas asas laterais quando comparado a outras 

áreas analisadas no NDR. Em relação a SCP, observamos um maior número de 

células c-Fos imunorreativas na região dorsal em comparação a região lateral. No 
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entanto, devemos ter cautela ao fazermos essas comparações, devido ao baixo 

número amostral no presente trabalho e também a ausência de animais do grupo 

controle não submetidos à hipercapnia. Mediante essas limitações, outros estudos 

são necessários para verificar o envolvimento dessas regiões na facilitação 

provocada pelo LBN no comportamento de fuga de animais expostos à hipercapnia. 
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6 CONCLUSÃO  

Os resultados do presente trabalho mostram que o LBN promove um aumento 

da resposta de fuga dos camundongos machos expostos à hipercapnia, porém não 

em ratos e ratas submetidos à hipóxia. No que diz respeito as bases neurais, mais 

estudos são necessários para se entender o envolvimento da SCP e do NDR no 

efeito do LBN em facilitar a expressão de resposta de fuga evocada pela exposição 

ao CO2. 
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