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RESUMO 
 

 
Vinicius Antonio Hiroaki Sato. Substratos neurais envolvidos com o 
desenvolvimento do comportamento de desamparo em ratos: possível 
envolvimento do NO. 2015. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
Recentemente, o óxido nítrico (NO) tem sido relacionado com a depressão. A 
administração de inibidores da NO sintase (NOS) induz efeitos do tipo antidepressivo 
em modelos animais e há um aumento da expressão da NOS em estruturas do 
sistema límbico em indivíduos depressivos e em animais expostos a estresse. Além 
disso, sabe-se que o estresse causa um aumento da ativação de neurônios 
localizados em estruturas do sistema límbico e que o tratamento com 
antidepressivos bem como com inibidor da NOS, diminui essa marcação. Contudo, 
ainda não se sabe como o sistema nitrérgico dessas estruturas está relacionado com 
os comportamentos relacionados à depressão. Assim nosso objetivo é testar a 
hipótese de que o desenvolvimento do desamparo (comportamento relacionado à 
depressão) em ratos seria causado por um aumento de atividade de neurônios que 
contém nNOS em estruturas envolvidas com a resposta emocional ao estresse, e 
que os diferentes tratamentos induzem efeitos do tipo antidepressivo no modelo 
apresentando através de um efeito final comum de diminuir essa ativação e, 
portanto, diminuir os níveis de NO. Para isso, ratos foram submetidos ao modelo do 
desamparo aprendido e tratados com drogas antidepressivas. Após o teste, foi feita 
a imunohistoquímica com marcação para Fos (Fos-IR; marcador de atividade 
neuronal) e nNOS (nNOS-IR). O tratamento repetido com desipramina (DES, na 
dose de 25, mas não na de 12,5 mg/Kg), fluoxetina (FXT, na dose de 15, mas não 
na de 30 mg/Kg) e imipramina (IMI, 15mg/Kg) induziu efeito do tipo-antidepressivo 
no teste do desamparo aprendido (LH). O tratamento agudo apenas com imipramina, 
mas não com FXT ou IMI, induziu o mesmo tipo de efeito. O tratamento com DES, 
FXT ou IMI também aumentou o número de cruzamentos entre choques no LH, 
porém não induziu aumento de atividade locomotora no teste do campo aberto. O 
tratamento repetido com DES diminuiu a Fos-IR na amígdala basolateral (BlAm), 
amígdala lateral (LAm), córtex pré-frontal medial (mPFC), região CA1 e CA3 do 
hipocampo dorsal (dHPC) e região CA3 do hipocampo ventral (vHPC). O tratamento 
agudo com DES induziu um aumento de Fos-IR na amígdala central (CeAm), 
amígdala medial (MeAm) e CA1 e CA3 do dHPC. O tratamento repetido com FXT 
diminuiu Fos-IR na BlAm e LAm, enquanto o tratamento agudo aumentou Fos-IR na 



CeAm. O tratamento repetido com IMI aumentou nNOS-IR na MeAm e a dupla 
marcação no núcleo leito da estria terminal (BST); e diminuiu o Fos-IR na região 
CA1 do dHPC e na região parvocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo 
(pPVN). Por fim, foram encontradas relações positivas entre o número de células 
Fos-IR e o número de falhas em fugir ou escapar dos choques no LH na BlAm, LAm, 
CA1 e CA3 do dHPC e CA3 do vHPC; i.e., quanto mais células ativadas nessas 
estruturas, maior o número de choques que os animais receberam sem consegui 
fugir. Os resultados aqui apresentados são, em parte, corroborados pela literatura, 
mostrando a participação das estruturas analisadas no comportamento do 
desamparo aprendido e no efeito das drogas antidepressivas. Nesse contexto, 
acredita-se que o BST funcionaria como um núcleo de processamento da 
informação vinda do mPFC, HPC e amígdala, enviando projeções para o PVN e 
regulando o funcionamento do eixo HPA. O trabalho abre caminho para a 
identificação de subpopulações específicas de neurônios que expressam a nNOS, 
buscando compreender o papel destas na modulação das respostas 
comportamentais numa situação de estresse, na busca pela formulação de um 
cenário cada vez mais completo da participação do sistema nitrérgico dentro do 
complexo neurocircuito que regula as emoções. 
 
Palavras-chave: Estresse, c-Fos, nNOS, óxido nítrico, imunohistoquímica, 
desamparo aprendido. 
  



ABSTRACT 
 

 
Vinicius Antonio Hiroaki Sato. Neural substrates involved with the helplessness 
behavior development in rats: possible involvement of nitric oxide. 2015. Thesis 
(PhD degree). Ribeirão Preto Medicine School – University of São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2015. 
 
Recently, nitric oxide (NO) has been related with the neurobiology of depression. The 
NO synthase (NOS) inhibition induces antidepressant-like effects in animal models 
and there is an increase in the NOS expression in limbic structures of depressed 
patients or in stress exposed animals. Besides, it is well known that stressful events 
causes an increase in limbic structures neuronal activation and that antidepressant 
treatment as well as NOS inhibition attenuates this effect. However, it is still unknown 
how the limbic nitrergic system is related with depression-related behaviors. Then, 
the aim of this work is to test the hypothesis that the helplessness behavior 
development (a depression-related behavior) in rats would be induced by an 
increased activity of nNOS-containing neurons in structures related with the 
neurobiology of stress responses. Furthermore, the antidepressant-like effect 
induced by antidepressants treatment in this model would share a final effect, 
decreasing the activation of such neurons, and decreasing the levels of NO in these 
structures. For this aim, male rats were submitted to the learned helplessness model 
and treated with antidepressants. After the test, immunohistochemistry assay were 
performed, with double labeling for c-Fos (Fos-IR; neuronal activity marker) and 
nNOS (nNOS-IR). The repeated treatment with desipramine (DES, 25 mg/kg but not 
12,5mg/kg), fluoxetine (FXT, 15 mg/Kg, but not 30 mg/Kg) and imipramina (IMI, 15 
mg/KG) induced antidepressant-like effects in the learned helplessness test (LH). 
The acute treatment with IMI, but not with DES or FXT, induced the same effect. The 
repeated treatment with DES, FXT or IMI also increased the number of intertrial 
crossings in the LH, but not the locomotor activity score on the open field score. The 
repeated treatment with DES decreased the number of Fos-IR into the basolateral 
amygdala (BlAm), lateral amygdala (Lam), medial prefrontal cortex (mPFC), CA1 and 
CA3 regions of the dorsal hippocampus (dHPC), and CA3 region of the ventral 
hippocampus (vHPC). The acute treatment with DES increased the Fos-IR into the 
central amygdale (CeAm), medial amygdala (MeAm), and CA1 and CA3 regions of 
the dHPC. The repeated treatment with FXT decreases the number of Fos-IR into the 
BlAm and Lam, while the acute treatment increases the Fos-IR into the CeAm. The 
repeated treatment with IMI increased the nNOS-IR into the MeAm and the double-



labeled cells into the bed nucleus of stria terminalis (BST); and decreased the Fos-IR 
into the CA1 region of the dHPC and into the parvocellular region of the 
paraventricular nucleus of the hypothalamus. Finally, positive correlations between 
the number of Fos-IR and the number of failures in escaping or avoiding the foot 
shocks on the LH were found into the BlAm, Lam, CA1 and CA3 of the dHPC, and 
CA3 of the vHPC, i.e., with more activated cells into these structures mentioned, 
more foot shocks the rats received. These results are (partially) corroborated with 
previous scientific papers, showing the analyzed structures participation in the 
learned helplessness behavior as well as in the antidepressant effect of 
antidepressant administration. Within this context, the BST would work as a relay 
center, processing the information coming from the mPFC, HPC and amygdaloid 
nuclei, and sending the output to the PVN, modulating the HPA axis. This work open 
some questions about the identification of specific nNOS-containing neuronal 
subpopulations, aiming to clarify their role in the stress response, and searching for 
the formulation of a more complete scenario of the nitrergic system participation in 
this complex emotion-regulating neurocircuit. 
 
Key words: stress, c-Fos, nNOS, nitric oxide, immunohistochemistry, learned 
helplessness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Depressão e estresse 

 

Os transtornos afetivos são classificados de acordo com a classificação 

estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID, hoje na 

sua décima versão – CID-10) como aqueles onde a perturbação fundamental é uma 

alteração do humor ou do afeto, seja para mais (elação) ou para menos (depressão), 

independente de haver ou não uma ansiedade associada. Esses transtornos 

passam a interferir significativamente no desempenho das atividades cotidianas do 

indivíduo e a maioria dos outros sintomas é secundária ao - ou podem ser 

entendidos no - contexto da alteração do humor e na atividade alterada. Dentre 

esses transtornos, se incluem os episódios maníacos, o transtorno afetivo bipolar e 

os transtornos depressivos, onde temos a depressão maior, entre outros como a 

ciclotimia e a distmia (OMS, 2015).  

Nos episódios típicos de depressão, o indivíduo sofre de humor deprimido, 

redução de energia e diminuição das atividades normais. A capacidade de se divertir, 

interesse e concentração encontra-se reduzida, e cansaço acentuado após mínimos 

esforços é comum. Sono e apetite também estão desregulados para mais ou para 

menos. Autoestima e autoconfiança são quase sempre reduzidas e, mesmo na forma 

mais leve, pensamentos de culpa e inutilidade são frequentemente presentes. O humor 

deprimido varia pouco ao longo dos dias, não respondendo às circunstâncias normais 

de flutuação do humor. Além disso, o humor deprimido pode ser acompanhado por 

sintomas como falta de interesse e falta de sentimentos prazerosos, despertar muito 

mais cedo do que o usual, com depressão mais acentuada pela manhã, retardo 
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psicomotor, agitação, e perda de libido (OMS, 2015). Devido a esses sinais e 

sintomas, é certo que esses indivíduos que sofrem com a depressão podem ter um 

prejuízo significativo nas suas atividades diárias normais e possuem um risco 

aumentado de mortalidade direta (suicídio) e indireta (comorbidades).  

Na atualização de 2004 do estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

chamado de Global Burden of Disease (algo como o peso global das doenças ao 

redor do mundo), um estudo estatístico e epidemiológico das principais causas de 

mortalidade e morbidade no mundo, os transtornos psiquiátricos aparecem como a 

décima causa de mortalidade do mundo (OMS, 2004). Além disso, neste estudo é 

usado um índice chamado de DALYs (do inglês Disability-adjusted Life Years, ou 

anos de vida ajustados à debilidade), que reflete uma medida geral da perda de 

saúde por determinada doença ou condição clínica. Nesse índice é considerado o 

tempo em anos perdidos por morte prematura causada pela doença bem como o 

tempo de vida saudável perdida devido à condição clinica da pessoa, isto é, o tempo 

que a pessoa, por estar doente ou em condição clínica debilitante, não pode ser 

considerada produtiva socialmente (OMS, 2004). Na lista desse indicador, a 

depressão encontra-se em terceiro lugar como a doença mais debilitante no mundo, 

ficando atrás apenas de doenças diarreicas e infecções do trato respiratório inferior, 

e afetando principalmente países subdesenvolvidos. A estimativa da OMS é que, por 

volta de 2030, a depressão alcance os maiores níveis de DALYs, tornando-se a 

primeira causa mundial de debilidade (OMS, 2004). Esses dados expressam a triste 

realidade daqueles que sofrem com a depressão e outros transtornos psiquiátricos: 

conviver com a doença por tempo prolongado, vivendo vários anos em debilidade 

decorrente do transtorno e de condições clínicas associadas.  
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Apesar do caráter contemporâneo frequentemente associado à depressão, 

trata-se de um quadro clínico há muito tempo reconhecido nos relatos médicos de 

diversos povos antigos. No entanto, foi apenas na metade do século XX com a 

descoberta do mecanismo de ação dos primeiros antidepressivos utilizados na 

clínica é que surgiram as primeiras teorias biológicas sobre a etiologia da depressão 

(ver seção 1.4). Mesmo hoje, após mais de cinquenta anos, não houve grandes 

progressos clínicos na descoberta de novas drogas com melhor eficácia em relação 

à depressão maior (Blier, 2010, Artigas, 2013). Cerca de 60% dos pacientes não 

respondem de maneira satisfatória ao tratamento com antidepressivos e cerca de 

30% não responde de maneira alguma (Crisafulli et al., 2011). A falta de informações 

a respeito da neurobiologia da depressão pode ser colocada como uma das causas 

do não sucesso no desenvolvimento de fármacos mais eficazes para o tratamento 

da depressão, o que faz com que os estudos a respeito da sua neurobiologia sejam 

essenciais, na busca de um entendimento melhor sobre as substâncias e estruturas 

ou circuitos neurais envolvidos (e de que forma estariam envolvidos) no 

desenvolvimento deste famigerado transtorno. 

Sabe-se que a depressão possui um componente genético e um componente 

ambiental (Sullivan et al., 2000). Quanto ao seu componente genético, a 

complexidade dos transtornos metais de uma forma geral torna bastante difícil a 

relação de determinado transtorno com um gene específico (Nestler et al., 2002, 

Holmans et al., 2007). Apesar de algum ceticismo por parte da comunidade científica 

quanto à contribuição genética na depressão (Rose, 1998, Fava and Kendler, 2000), 

estudos mostram ao longo dos últimos anos, uma possível relação entre a 

ocorrência da depressão e indivíduos portadores de determinados genótipos (Lee et 

al., 2013, Ripke et al., 2013). Há evidências, por exemplo, de que um polimorfismo no 



Introdução  |  24 

gene que codifica o transportador da serotonina (5-HTT) seria capaz de aumentar a 

sensibilidade de indivíduos a eventos aversivos e, assim, predispor indivíduos ao 

desenvolvimento de transtornos afetivos (Caspi et al., 2003). Contudo, esse 

polimorfismo não seria suficiente para causar a depressão, tendo apenas um caráter 

modulador sobre o fator ambiental. Efeitos semelhantes já foram descritos para outros 

traços genéticos como a quantidade de DNA mitocondrial e comprimento de telômeros 

(Cai et al., 2015), modificações em canais de cálcio (Consortium, 2013), e genes 

relacionados à neurotransmissão monoaminérgica. No entanto, nenhum gene foi até 

agora reconhecido como um fator determinante para a ocorrência da doença (Nestler et 

al., 2002; Holmans et al., 2007). 

De consenso geral é a importância do fator ambiental para a etiologia da 

depressão, colocando o estresse como o principal fator capaz de predispor ao 

desenvolvimento de transtornos depressivos (Post, 1992, Kessler, 1997, Kendler et 

al., 2001, Nestler et al., 2002). Em cerca de 60% dos casos, os episódios 

depressivos são precedidos pela ocorrência de fatores estressantes (Post, 1992). 

Por isso, a depressão é frequentemente relacionada como um transtorno 

relacionado ao estresse. 

A palavra estresse tem sua origem etimológica bastante controversa. Alguns 

autores remetem ao latim stringere (que pode ser traduzido como ‘’apertar’’)(Cox, 

1978). Até meados de 1940, praticamente não havia registros da palavra estresse 

fora do meio da física e engenharias, onde a palavra se refere à resistência interna 

de uma força aplicada a determinada área de um material (American Heritage 

Dictionary of the English Language, 2011). 

Em 1936, Hans Selye, um pesquisador austríaco, publicou um artigo que 

seria considerado nos anos seguintes como um divisor de águas na área. No 
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referido artigo, Selye relatava aquilo que chamou de síndrome de adaptação geral, 

um conjunto de respostas que observou após a administração dos mais diversos 

desafios, químicos, biológicos ou físicos, ao organismo de ratos. Essa resposta era 

constituída principalmente pela hipertrofia das glândulas adrenais, atrofia de órgãos 

linfoides e aparecimento de ulcerações gástricas (Selye, 1936, Mason, 1975). 

Apesar do termo “estresse” não ser citado no artigo (segundo o próprio Selye, devido 

às divergências encontradas na época quanto ao uso do termo , Selye, 1956), e de 

Selye não ter sido o primeiro a usar o termo em contexto biológico (Selye, 1956, 

Mason, 1975); esse artigo foi o responsável pela expressiva popularização do 

verbete nesse contexto. 

Ao longo dos anos, a conceituação do termo estresse tem sido alvo de 

extensas discussões na literatura e a maioria dos autores prefere não definir 

estritamente o termo (Selye, 1973, Hinkle, 1974, Martin, 1984, Hinkle, 1987). 

Segundo a visão de Selye, estresse pode ser definido como uma resposta 

inespecífica do organismo a qualquer estímulo exercido sobre o mesmo (Selye, 

1973, Szabo, 1998), ele nomeia os agentes causadores de estresse como 

estressores, sendo que estes podem ser tanto positivos quanto negativos (Selye, 

1973, Szabo, 1998). 

Essa resposta inespecífica de origem neuroendócrina consiste na ativação do 

eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (eixo HPA), onde primariamente, acontece a 

liberação do fator liberador de corticotrofina (CRF) que por sua vez age sobre a 

hipófise liberando o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). Esse hormônio age sobre 

o córtex das glândulas adrenais, causando a liberação de glicocorticoides. Essa 

resposta afeta, virtualmente, todos os sistemas do organismo. A ativação do eixo 

HPA inicia toda uma preparação do organismo para desafios fisiológicos e 
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ambientais, e possui um papel adaptativo importante, assim como Selye propôs em 

seu artigo inicial de 1936. Além disso, os glicocorticoides também agem em 

determinados sistemas cerebrais, facilitando a consolidação de memórias 

emocionais. Esse sistema, portanto, age preparando o organismo para um 

desempenho ótimo frente ao estressor e também a eventos subsequentes. 

O eixo HPA pode ser ativado tanto por fatores internos (por exemplo, por 

alterações na homeostase) quanto por fatores externos (estressores) e possui 

mecanismos de regulação bastante complexos e ainda não totalmente 

compreendidos. Primeiramente, o principal mecanismo de retroalimentação negativa 

é realizado pelos corticosteroides que agem em receptores específicos em vários 

níveis dentro do eixo, por exemplo, inibindo diretamente a secreção de ACTH ou 

CRF. Além desse, há também mecanismos de regulação que seriam um pouco mais 

complexos em diversas estruturas cerebrais sensíveis à concentração de 

glicocorticoides sistêmica. 

Dentre as estruturas responsáveis pelo controle do eixo HPA, podemos 

destacar o hipocampo, o córtex pré-frontal medial e a amígdala como algumas das 

mais estudadas. Isso talvez se explique devido à conhecida participação dessas 

estruturas límbicas na mediação de comportamentos defensivos e também na 

neurobiologia de transtornos psiquiátricos onde o eixo HPA encontra-se alterado, 

como na depressão. Essas três estruturas possuem receptores para corticosteroides 

e parecem de alguma forma ser responsáveis pela regulação límbica do eixo HPA, 

seja de forma a ativar ou inibir o eixo. 

Considerando tanto a importância isolada dessas estruturas para a 

neurobiologia de transtornos relacionados ao estresse, como seu papel na regulação 

do eixo HPA, a investigação de todo o neurocircuito torna-se bastante interessante. 
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1.2 Modelos animais utilizados para o estudo da depressão e o fenômeno do 

desamparo aprendido 

 

Segundo van der Staay (van der Staay, 2006), “um modelo animal com 

relevância clínica e/ou biológica em neurociência comportamental é um organismo 

vivo usado para estudar as relações cérebro-comportamento em condições 

controladas, com o objetivo de conseguir informações sobre e permitir predições a 

respeito dessas relações em humanos e/ou outras espécies que não a estudada ou 

na mesma espécie, mas sobre condições diferentes das quais o estudo foi 

realizado”. 

O uso de animais não humanos para investigar as relações entre o cérebro e 

o comportamento é baseado primariamente na teoria da evolução. Charles Darwin 

lançou aquilo que seria o fundamento inicial desta proposta no seu livro “A 

expressão das emoções nos homens e animais” (Darwin, 1872), onde propõe que os 

aspectos fundamentais do comportamento humano são compartilhados com outros 

animais. 

Os modelos animais em psiquiatria biológica são bastante utilizados nos dias 

de hoje, devido à necessidade de se estudar aspectos etiológicos dos transtornos 

psiquiátricos de uma forma geral bem como pela dificuldade de se estudar 

determinados fenômenos ou características fisiopatológicas clinicamente, 

principalmente dificuldades éticas. 

Os primeiros modelos animais utilizados para estudo de comportamentos e 

fenômenos relacionados aos transtornos depressivos surgiram contemporaneamente 

aos primeiros antidepressivos. Primeiramente é necessário salientar que é muito difícil 

observar objetivamente estados emocionais como felicidade ou tristeza, o que leva a 
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comparável dificuldade de se obter um modelo animal de depressão a termo. 

Segundo McKinney e Bunney (1969), há cinco características obrigatórias para que 

um modelo seja considerado como modelo animal de depressão: analogia dos 

sintomas induzidos no modelo com aqueles encontrados na depressão humana, 

conter mudanças comportamentais observáveis que possam ser avaliadas 

objetivamente, observadores independentes devem concordar com os critérios 

objetivos para que se retire as conclusões a respeito do estado subjetivo do animal, os 

tratamentos efetivos para depressão clínica também devem reverter o estado 

depressivo do animal, e, o sistema deve ser reprodutível por outros investigadores. 

Basicamente essas premissas não se alteraram de forma significativa ao longo do 

tempo (Willner, 1984, 1990, Willner and Mitchell, 2002, Urani et al., 2005, McArthur 

and Borsini, 2006, Cryan and Slattery, 2007, Duman, 2010, Yan et al., 2010). 

Devido à supracitada relação entre estresse e a depressão (Seção 1.1.), 

muito modelos animais utilizados para estudo da depressão utilizam algum tipo (ou 

mais de um tipo) de estresse para induzir estados relacionados com a depressão. 

Sendo a discussão sobre o estresse um dos pontos focados neste trabalho, dar-se-á 

atenção apenas aos modelos que o utilizam como fator principal desencadeador de 

um comportamento ou estado tipo-depressivo. 

Diversos são os tipos de agentes estressantes ou os eventos aversivos 

utilizados na literatura como indutores de comportamentos relacionados à depressão 

(p. ex. a imobilidade no teste do nado forçado e no teste da suspensão pela cauda) 

ou estados mais complexos relacionados à depressão (como os induzidos pelos 

choques inescapáveis nos testes do desamparo aprendido ou pela exposição 

repetida a diversos tipos de estressores diferentes no modelo do estresse crônico 

variado). 
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O modelo animal escolhido para o presente trabalho foi o desamparo 

aprendido. 

O fenômeno do desamparo aprendido foi descoberto serendipitamente na 

década de 1960 no laboratório do Prof. Richard Solomon, durante estudos sobre 

comportamento de esquiva. Nesse laboratório os estudos focavam a ‘teoria dos dois 

fatores’, que sugere que o comportamento de esquiva seria decorrente de dois 

processos de aprendizagem separados e potencialmente independentes: 

Respondente e operante. Bruce Overmier e Russel Leaf, observaram um 

comportamento de não-aprendizado de esquiva em animais que já haviam sido 

submetidos a uma sessão de choques inescapáveis (Overmier and Leaf, 1965). 

Posteriormente, foi mostrado que animais que não haviam sido submetidos à sessão 

de choques inescapáveis, conseguiam aprender o comportamento de esquiva 

normalmente (Overmier and Seligman, 1967). Em seguida, foi verificado que esse 

comportamento, nomeado na época de efeito de interferência, acontecia apenas se 

os cães eram submetidos a choques inescapáveis na primeira sessão (Seligman and 

Maier, 1967). O fenômeno de efeito de interferência, logo passou a ser chamado de 

learned helplessness, ou desamparo aprendido, nome pelo qual ficou conhecido. 

Martin Seligman e Stephen Maier continuaram levando o estudo do fenômeno 

do desamparo aprendido adiante, com grandes contribuições para o entendimento 

dos efeitos do estresse sobre um indivíduo. Esse modelo desenvolvido inicialmente 

em cães por Overmier e Seligman (1967), logo foi padronizado e validado em 

diversas outras espécies como ratos, camundongos, gatos e até mesmo em 

humanos (Miller and Seligman, 1975). 

O desamparo aprendido seria um efeito comportamental caracterizado por 

dificuldade de aprendizagem por parte dos indivíduos que tiveram histórico com 
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eventos aversivos incontroláveis (Maier e Seligman, 1976). O sujeito exposto a 

estímulos aversivos incontroláveis aprenderia que suas respostas a estes estímulos 

não os modificam, ou seja, que o seu comportamento não controla o ambiente. 

Como consequência, o mesmo sujeito passa a apresentar dificuldade para aprender 

respostas de fuga ou de esquiva quando estas lhe são possíveis (Maier e Seligman, 

1976; Hunziker. 2003; Maier e Watkins, 2005). O termo desamparo aprendido se 

aplica não simplesmente às consequências de um estresse incontrolável. Mas às 

consequências de um estresse incontrolável que dependem da incontrolabilidade do 

estresse. A incontrolabilidade dos choques torna os indivíduos mais sensíveis a 

vários aspectos da contingencia, incluindo o controle por estímulos antecedentes e a 

contiguidade entra as respostas e suas consequências. Assim, variáveis do 

ambiente que podem ser irrelevantes (que normalmente não controlariam os 

comportamentos dos sujeitos) passam a interferir no comportamento, competindo 

com o controle a ser exercido pelos aspectos críticos da contingencia, dificultando a 

aprendizagem (Hunziker e Gehm).  

Além da dificuldade de aprendizado que influencia negativamente no 

desempenho em testes de esquiva, o desamparo aprendido compreende uma série 

de alterações comportamentais que ocorrem após a exposição a estressores que 

não são controláveis por meio de respostas comportamentais, e que não ocorrem se 

o estressor é controlável (Maier and Watkins, 2005). Assim, podemos citar: o 

aumento de ansiedade e outros déficits de atenção e memória (Miller et al., 1975), 

exacerbação do medo condicionado ao contexto (Maier et al., 1995), aumento de 

neofobia (Minor et al., 1994), redução na interação social (Short and Maier, 1993), 

diminuição da atividade locomotora (Wagner et al., 1977, Desan et al., 1988), 

desempenho prejudicado em tarefas motivadas por recompensa (Anderson et al., 
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1968, Rosellini, 1978, 1981, Zacharko et al., 1982), diminuição do comportamento 

agressivo (Maier et al., 1972), perda de peso e apetite (Weiss, 1968, Dess et al., 

1988), diminuição do apetite sexual (Dess et al., 1988), alterações no sono REM 

(Adrien et al., 1991), e aumento das concentrações de CRF e corticosterona 

(Greenberg et al., 1989). Apesar de a sintomatologia do modelo como um todo 

dificilmente remeter a um subtipo específico de depressão, o desamparo possui 

diversos sintomas que também são observados nesse transtorno mental, portanto 

este modelo é dotado de uma validade de face, embora discutida quanto a sua 

magnitude, consistente (Weiss et al., 1982, Willner, 1984, 1986, 1990, Vollmayr and 

Henn, 2003, Yan et al., 2010). 

Ademais, essas alterações são geralmente sensíveis ao tratamento com 

drogas antidepressivas, o que confere validade farmacológica ao modelo (Sherman 

et al., 1982). Por exemplo, Sherman e colaboradores (Sherman et al., 1982) 

mostram que diferentes tratamentos antidepressivos são capazes de diminuir o 

número de falhas em escapar de ratos submetidos ao desamparo, incluindo a 

administração repetida de antidepressivos tricíclicos (imipramina, desipramina, 

amitriptilina, nortriptilina ou dozepina), antidepressivos atípicos (mianserina ou 

iprindol), inibidores da MAO (iproniazida ou pargilina) ou eletroconvulsoterapia. Além 

disso, foram testadas sistemicamente drogas ansiolíticas (diazepam, lorazepam ou 

clordiazepóxido), neurolépticos (clorpromazina ou haloperidol), estimulantes 

(anfetamina ou cafeína) ou depressores do sistema nervoso central (fenobarbital ou 

etanol), mostrando que mesmo com o tratamento crônico, nenhuma dessas drogas 

foi capaz de reverter o comportamento de desamparo. Outros trabalhos também já 

utilizaram imipramina (Leshner et al., 1979, Petty and Sherman, 1979), desipramina 

(Telner and Singhal, 1981) e pargilina (inibidor da MAO, Maier et al., 1983). Dados 
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do nosso grupo de pesquisa também mostraram que a administração de imipramina 

(na dose de 15mg/Kg) por sete dias, induz efeito do tipo antidepressivo por diminuir 

o número de falhas nos animais. Esse mesmo efeito não ocorre quando a 

imipramina é administrada de forma aguda (Petty and Sherman, 1980, Joca et al., 

2008). Outro fato interessante a respeito do modelo é que mesmo com o tratamento 

com drogas antidepressivas (por ex., a imipramina), cerca de 30% dos animais 

tratados ainda apresentam o comportamento de desamparo (Joca et al., 2006), 

como se estes fossem não apenas sensíveis ao estresse, mas resistentes ao 

tratamento farmacológico aplicado. Um efeito bastante similar ocorre na clínica, onde 

cerca de 40% dos pacientes são resistentes ao tratamento farmacológico clássico 

(Keks et al., 2007). 

Assim, o desamparo aprendido proporciona uma ferramenta bastante útil 

quando se trata de estudar a neurobiologia da depressão, mimetizando em um 

modelo animal pacientes resilientes e pacientes sensíveis ao estresse ou ao 

tratamento farmacológico. Não obstante, diversos estudos bem sendo realizados 

quanto às estruturas cerebrais e vias neurais envolvidas no desamparo aprendido.  

 

1.3 Teorias sobre a etiologia da depressão 

 

Como dito anteriormente, as primeiras hipóteses a respeito da etiologia da 

depressão surgiram na década de 1950, quando começou a ser descoberto o 

mecanismo de ação dos primeiros fármacos conhecidos como antidepressivos. A 

principal teoria sobre a neurobiologia da depressão é conhecida como a “Teoria 

monoaminérgica clássica da depressão”. Essa teoria foi baseada principalmente nas 

propostas de J. Schildkraut (1965) e de Lapin e Oxenkrug (1969) e, de acordo com 
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esta, deficiências na neurotransmissão noradrenérgica e/ou serotoninérgica em 

determinados sítios funcionalmente importantes no encéfalo seriam a causa de 

desordens como a depressão (Schildkraut, 1965, Lapin and Oxenkrug, 1969, 

Castren, 2005). Porém, alguns achados levam a questões que não podem ser 

resolvidas por essa correlação tão simples. Por exemplo, a depleção aguda de 

triptofano, o precursor da serotonina, causa diminuição dos níveis de serotonina no 

encéfalo, porém os efeitos encontrados decorrentes desse tratamento, não 

condizem com o esperado, se a depressão fosse causada por simples diminuição de 

serotonina (Booij et al., 2003, Delgado, 2006, Moreno et al., 2010). A hipótese 

também não explica por que são necessárias várias semanas de tratamento 

continuado com drogas antidepressivas para que seus resultados clínicos apareçam, 

uma vez que seus efeitos sobre a neurotransmissão monoaminérgica são vistos logo 

após a administração dessas drogas (Nestler, 1998). Além disso, cerca de 45% dos 

pacientes são resistentes ao tratamento farmacológico clássico (Keks et al., 2007).  

Avanços nas pesquisas têm dado origem a novas abordagens para a 

neurobiologia da depressão e uma das principais é a “Hipótese Neurotrófica” 

(Castren, 2005). As neurotrofinas regulam o crescimento neural e a diferenciação ao 

longo do desenvolvimento cerebral; regulam a plasticidade dos neurônios e das 

células gliais; e são importantes nas respostas aos danos neuroniais, na 

manutenção das conexões funcionais entre as células e na neurogênese (Nestler, 

2002). Assim, de acordo com essa hipótese, a depressão seria causada não 

simplesmente por uma depleção de monoaminas, mas por alterações plásticas 

envolvendo um prejuízo nas funções mediadas por neurotrofinas como o fator 

neurotrófico derivado do cérebro (o BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor), o 

que levaria a disfunções nas redes neurais causando um prejuízo funcional que 
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levaria também a um desequilíbrio na neurotransmissão monoaminérgica das 

estruturas límbicas, em conjunto, possivelmente, com outras alterações nos 

sistemas monoaminérgicos (Castrén, 2005).  

Tal hipótese está fundamentada em estudos que indicam que o estresse é 

capaz de diminuir e o tratamento com drogas antidepressivas aumentar 

significativamente a expressão de BDNF nas regiões límbicas, em especial no 

hipocampo (Duman et al., 2006). Além disso, o estresse promove diminuição da 

produção e da sobrevivência de novos neurônios no hipocampo (Gould et al., 1997; 

Gould e Tanapat, 1999; Tanapat et al., 2001; Malber e Duman, 2003), bem como 

reduções no comprimento de espinhos dendríticos e também na arborização de 

neurônios piramidais hipocampais (McKittrick et al., 2000), efeitos que são 

atenuados em animais tratados cronicamente com drogas antidepressivas (Duman 

et al., 2006). Recentemente, foi demonstrado que o efeito comportamental de drogas 

antidepressivas depende dos níveis de BDNF no giro denteado do hipocampo 

(Adachi et al., 2010), bem como da neurogênese (Santarelli et al., 2003), uma vez 

que o bloqueio local dessa neurotransmissão, ou da neurogênese, impede o 

aparecimento do efeito tipo-antidepressivo em modelos animais.  

Porém, mesmo com o surgimento dessas novas hipóteses, o entendimento a 

respeito dos mecanismos moleculares e neurotransmissores envolvidos na 

neurobiologia da depressão ainda não estão completamente elucidados. 

 

1.4 O Papel do óxido nítrico na neurobiologia da depressão 

 

Desde a descoberta do óxido nítrico (NO) como neurotransmissor no SNC 

(Garthwaite et al., 1988), seu envolvimento em vários processos neurais fisiológicos 
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e relacionados a transtornos psiquiátricos tem sido amplamente investigado 

(Calabrese et al., 2007), incluindo evidências do seu envolvimento na neurobiologia 

da depressão (McLeod et al., 2001, Guimaraes et al., 2005).  

O estímulo primário para a síntese de NO no SNC é o influxo de cálcio que 

ocorre principalmente em resposta à ativação de receptores para glutamato do tipo 

N-metil-D-aspartato (NMDA - (Garthwaite et al., 1988).  O cálcio leva à ativação da 

isoforma neuronal da sintase de NO (nNOS) que catalisa a formação de L-citrulina e 

NO, a partir de L-arginina (Knowles et al., 1989). O NO difunde-se rapidamente pelas 

células nervosas e pode agir de diversas maneiras, sendo a mais comum delas a 

ativação da guanilato ciclase solúvel (sGC, seu principal alvo), ou devido à interação 

com resíduos de cisteína ou tirosina em outras moléculas proteicas (Prast and 

Philippu, 2001). Como resultado, o NO pode modular a excitabilidade neuronal e 

também diversos sistemas neurotransmissores (Prast and Philippu, 2001). 

Tem sido demonstrado por grupos independentes que a administração de 

antagonistas dos receptores NMDA induz efeitos do tipo antidepressivo em animais 

submetidos ao modelo do nado forçado. Esse efeito foi observado pioneiramente com 

a administração de MK801 (Trullas e Skolnick, 1990, Maj et al., 1992a) e ACPC (Ácido 

1-aminociclopropanocarboxílico - um antagonista funcional dos receptores do tipo 

NMDA; Trullas e Skolnick 1990), endo sido obervado também com a administração de 

AP7 (ácido 2-amino-7-fosfonoheptanóico - antagonista competitivo dos receptores 

NMDA; Trullas e Skolnick, 1990), eliprodil (um antagonista NMDA que age no sítio 

poliamínico do receptor; Layer et al., 1995), CGP37849 (antagonista competitivo dos 

receptores NMDA; Maj et al., 1992b) e, mais recentemente, com ketamina 

(antagonista NMDA não competitivo, Li et al., 2010 e 2011). Além disso, Przegalinski e 

cols. (1997) administraram CGP 37849 e ACPC diretamente no hipocampo de ratos e 
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observaram efeitos do tipo antidepressivo similares aos encontrados com a 

administração sistêmica de imipramina, um antidepressivo tricíclico, local e 

sistemicamente, indicando um provável sítio de ação no SNC para essas drogas. 

Efeitos do tipo antidepressivo induzidos por antagonistas NMDA também 

foram descritos em trabalhos que empregaram outros testes e modelos animais 

utilizados para o estudo de comportamentos relacionados à depressão, como o teste 

de suspensão pela cauda (TST- Tail Suspension Test, Panconi et al., 1993), o 

modelo de desamparo aprendido (Meloni et al., 1993) e o modelo do estresse 

crônico variado imprevisível (CUMS – Chronic Unpredictable Mild Stress; Papp and 

Moryl, 1993, Papp and Moryl, 1994). 

Em adição a esses dados, há relatos de que o tratamento repetido com 

antagonistas NMDA induz down-regulation dos receptores β-adrenérgicos corticais 

em roedores (Paul et al., 1992; Klimek e Papp, 1994), um efeito característico 

observado após o tratamento crônico com drogas antidepressivas (Nimgaonkar et 

al., 1985; Paul et al., 1992). Além disso, o tratamento crônico com drogas 

antidepressivas reduz a expressão de receptores NMDA em várias estruturas 

encefálicas, em particular no córtex pré-frontal e no hipocampo (Sanacora et al., 

2008). Assim, em conjunto, esses dados indicam que a redução da 

neurotransmissão mediada por receptores NMDA para glutamato em estruturas 

límbicas estaria envolvida com o aparecimento de efeitos do tipo antidepressivo. Em 

outras palavras, o aumento da neurotransmissão mediada por glutamato parece 

favorecer o desenvolvimento de consequências comportamentais do estresse em 

animais e, possivelmente, a depressão em humanos (Sanacora et al., 2008). 

Considerando que a principal via de formação do NO no SNC ocorre via 

ativação de receptores NMDA, os trabalhos supracitados levaram à formulação da 
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hipótese de que o NO poderia estar envolvido no desenvolvimento das 

consequências comportamentais induzidas pelo estresse. Essa hipótese ganhou 

sustentação ao se demonstrar que a inibição da síntese de NO através da 

administração sistêmica de inibidores não seletivos da NOS também induz efeito tipo 

antidepressivo em roedores submetidos ao modelo do nado forçado (Jefferys and 

Funder, 1996, Yildiz et al., 2000, Heiberg et al., 2002, Harvey et al., 2010). Mais 

recentemente, outros modelos animais foram empregados, como o desamparo 

aprendido (Stanquini et al., 2008), o estresse crônico variado imprevisível (Zhang et 

al., 2008) e outros tipos de estresse (Khovryakov et al., 2010), onde o tratamento 

com inibidores da NOS induziu efeitos do tipo antidepressivo, reforçando a ideia da 

participação do NO na neurobiologia da depressão. 

Corroborando esses dados, foi relatado aumento da expressão da nNOS no 

hipocampo de humanos deprimidos (Oliveira et al., 2008), além de níveis séricos de 

nitratos elevados (Suzuki et al., 2001), o que pode ser um indicativo de aumento de 

produção de NO nesses pacientes. Além disso, a inibição da via NOS/sGC com azul 

de metileno promoveu significativa melhora do humor em pacientes deprimidos 

(Naylor et al., 1987).  

Em experimentos utilizando murinos foi demonstrado que os efeitos 

comportamentais do tipo antidepressivo induzido pelos inibidores da NOS são 

dependentes de serotonina endógena, uma vez que a inibição da síntese de 

serotonina bloqueou os efeitos do tipo antidepressivo induzido pelo tratamento 

sistêmico com essas drogas (Harkin et al., 2003). Em outro trabalho do mesmo 

grupo (Harkin et al., 2004), foi demonstrado que a administração de doses 

subefetivas de inibidores da NOS potencializou o efeito antidepressivo de inibidores 

seletivos de recaptação de serotonina, mas não o efeito de drogas inibidoras 
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seletivas de recaptação de noradrenalina. Mais recentemente, Gigliucci e cols. 

(2010) demonstraram que a administração concomitante de um antagonista 

serotoninérgico não seletivo atenuou o efeito do tipo antidepressivo induzido pela 

administração sistêmica de um inibidor da NOS em animais submetidos ao nado 

forçado. Além disso, Wegener e seu grupo de pesquisa demonstraram que a 

administração de antidepressivos diretamente no hipocampo de ratos diminui a 

atividade da enzima NOS (Wegener et al., 2003). Esses dados indicam a 

possibilidade do envolvimento da via do óxido nítrico nos efeitos de drogas 

antidepressivas. 

Além dos experimentos sistêmicos, sabe-se que a administração de 

antagonista de receptores NMDA no hipocampo (Padovan e Guimarães, 2004) ou 

no córtex pré-frontal medial (Pereira, 2014) ou a administração de inibidores da NOS 

no hipocampo (Joca e Guimaraes, 2006; Hiroaki-Sato, 2014) ou no córtex pré-frontal 

medial (Pereira, 2014) também é capaz de induzi efeitos do tipo antidepressivo em 

ratos submetidos ao teste do nado forçado. Além disso, o efeito da administração 

intra-hipocampal parece depender de receptores serotoninérgicos do tipo 5HT1A 

(Hiroaki-Sato, 2014). 

A elucidação dos mecanismos pelos quais o NO participa ou não da 

neurobiologia da depressão e de ouros transtornos mentais pode ajudar a aumentar 

o conhecimento a respeito, auxiliando no desenvolvimento de teorias mais precisas 

e, quiçá, de drogas abordagens terapêuticas mais efetivas para o tratamento de tais 

enfermidades. 

 

  



Introdução  |  39 

1.5 O c-fos como marcador de ativação neuronal 

 

Pode-se dizer que a era dos oncogenes teve início com G. Steven Martin, da 

Universidade da Califórnia, em 1969, com experimentos utilizando vírus de sarcoma 

Rous (Bishop, 1985). Ele submeteu esse vírus a substâncias químicas mutagênicas, 

obtendo mutantes condicionais no gene viral (Martin, 1970). Foi a análise de vírus 

tumorais que trouxeram à tona os oncogenes (Bishop, 1985). Foram então 

observados que os elementos transformantes (os oncogenes) dos vírus de 

transformação aguda eram derivados de genes celulares (chamados posteriormente 

de proto-oncogenes) e esses genes celulares eram também alvos de mutação em 

tumores humanos ocorridos naturalmente. Posteriormente observou-se que ao 

menos parte dos proto-oncogenes eram genes responsáveis pela transcrição de 

fatores de crescimento ou seus receptores, o que levou à primeira ligação lógica 

entre a regulação do crescimento celular e o câncer (Reddy, 1988).  

Dentre esses proto-oncogenes, estão os chamados genes de expressão 

imediata precoce (IEGs – Immediate Expression Genes). Os IEGs são genes 

responsáveis pela transcrição de diversas proteínas com diferentes funções 

celulares. Entre os IEGs mais estudados estão o c-fos, o c-jun, FosB, zif268 e Egr2. 

Destes, o c-fos é o mais utilizado como ferramenta nas neurociências até hoje. 

A proteína c-Fos foi a primeira proteína da família Fos a ser caracterizada. O 

gene c-fos foi clonado de estudos com o oncogene v-fos, oriundo de dois retrovírus 

oncogênicos murinos. O produto oriundo do gene possui 55 kDa e, após sofrer 

alterações pós-translacionais, resulta em um produto de 62 kDa. A proteína 

resultante contém um zíper de leucina que leva à dimerização com outros produtos 

de proto-oncogenes, geralmente membros da família Jun. A ligação dos dímeros 
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ocorre em um local específico do DNA, o domínio de ligação AP-1. Além da c-Fos, 

há outras proteínas com similaridades químicas bastante próximas, as chamadas 

FRAs (do inglês Fos-related antigens). As FRAs também podem se dimerizar com as 

proteínas da família Jun devido à presença do zíper de leucina. Dessa forma, 

anticorpos que almejam epítopos internos da proteína c-Fos, geralmente acabam se 

ligando inespecificamente à FRAs, enquanto anticorpos que se ligam no N-terminal 

da proteína são mais específicos, uma vez que essa parte da proteína tem menos 

homologia com as FRAs (Reddy, 1988).  

 A indução de expressão da proteína Fos é rápida e transitória e seus níveis 

em condições basais são baixos (Morgan et al., 1987, Morgan and Curran, 1989, 

Hughes et al., 1992, Hughes and Dragunow, 1995). O pico de expressão de c-Fos é 

por volta de 60 a 90 minutos após o estímulo, persistindo por até 5 horas (Curran 

and Morgan, 1987, Sharp et al., 1991).  

Os estímulos capazes de induzir a expressão da proteína Fos são bastante 

diversos. Podem ser estímulos relativamente simples como o primeiro episódio de 

manuseio em ratos (Campeau et al., 1991) e também removendo o animal de sua 

caixa e expondo-o a um estímulo sonoro (Smith et al., 1992); expondo o animal a 

estímulos considerados cada vez mais estressantes como a injeção de soluções 

hipertônicas (Sharp et al., 1991), privação de água (Sagar et al., 1988), exposição a 

ambientes novos, exposição a predadores (Dielenberg et al., 2001, Beijamini and 

Guimaraes, 2006b), labirinto em cruz elevado (Beijamini and Guimaraes, 2006a), 

estresse de imobilização (Ueyama et al., 1997, Umemoto et al., 1997), nado forçado 

(Silva et al., 2012) estresse social (Majkutewicz et al., 2012), choque nas patas 

(Trentani et al., 2003), etc.  
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Essas características fazem da proteína Fos um excelente marcador de 

atividade neuronal induzida pelo estresse, sendo que o padrão de expressão da 

proteína varia de acordo com a espécie e linhagem animal utilizada, o tipo de 

estressor e o tempo tomado do momento do estresse ao momento da eutanásia 

(Baisley et al., 2011). Além disso, a detecção da proteína Fos permite boa resolução 

celular, não alcançada por meio de técnicas de imagem como a tomografia por 

emissão de pósitrons ou registros eletrofisiológicos. Por isso, a expressão de Fos 

tem sido amplamente utilizada no estudo anatômico funcional das estruturas 

responsáveis pelas alterações neuroendócrinas, autonômicas e comportamentais 

induzidas pelo estresse (Chen and Herbert, 1995, Lino-de-Oliveira et al., 2001, 

Huang et al., 2004). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de tratamentos antidepressivos 

sobre a ativação de neurônios produtores de NO em estruturas encefálicas 

(hipocampo, amígdala, CPFM, NPV e NLET) de animais submetidos ao modelo do 

desamparo aprendido. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

i. Avaliar as diferenças entre animais submetidos ou não ao 

desamparo aprendido no número de neurônios marcados para 

proteína Fos (Fos-IR), para proteína nNOS (nNOS-IR) e com dupla 

marcação para Fos e nNOS (dupla-IR) nas seguintes estruturas: 

Hipocampo, amígdala, mPFC, PVN e BST. 

 

ii. Avaliar se o tratamento com antidepressivos alteraria a Fos-IR, 

nNOS-IR ou a dupla-IR nas estruturas estudadas de animais 

submetidos ao teste do desamparo aprendido. 

 

iii. Avaliar possíveis relações entre as marcações avaliadas neste 

projeto com o número de falhas no teste do desamparo, buscando 

possíveis causalidades e indícios de vulnerabilidade ou resistência 

ao estresse. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar pesando entre 240 e 280 g provenientes do 

Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão Preto e mantidos no biotério da 

disciplina de Farmacologia da FCFRP-USP. Os animais foram mantidos em ciclo 

claro/escuro (12h/12h) com luzes acesas às seis horas da manhã, temperatura 

controlada em 24±1°C e com água e alimento ad libitum. Os protocolos 

experimentais descritos neste projeto foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do Campus de Ribeirão Preto da USP (CEUA), cujo 

certificado está em anexo (ANEXO I). 

 

3.2 Drogas 

 

Foram utilizados: Imipramina (antidepressivo tricíclico; Sigma; 15mg/Kg) (Joca 

et al., 2008), Fluoxetina (inibidor seletivo da recaptação de serotonina; Sigma; 15 ou 

30mg/Kg) (Wang et al., 2011), Desipramina (inibidor seletivo da recaptação de 

noradrenalina; Sigma; 12,5 ou 25mg/Kg) (Connor et al., 1998). As drogas foram 

diluídas em solução salina estéril com tween 80 a 2% e administradas por via 

intraperitoneal (i.p.) no volume de 1mL/Kg. 

Hidrato de Cloral a 5% em água destilada (1mL/Kg, i.p.) foi utilizado para a 

sobredose anestésica. 
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3.3 Procedimentos experimentais 

 

3.3.1 Teste do desamparo aprendido 

 

Foi utilizado o teste do desamparo aprendido modificado de acordo com Joca 

(Joca et al., 2003a). A sessão de pré-teste consiste na aplicação de 40 choques 

randomizados (0,4 mA, 10s de duração, 30–90 s de intervalo) inescapáveis nas 

patas dos ratos. A sessão teste consiste na aplicação de 30 choques randomizados 

(0,4 mA, 10 s duração, 30–90 s de intervalo) precedidos (5 segundos antes do início 

do choque) por um tom de aviso (60 dB, 670 Hz, durante toda a aplicação do 

choque). Na sessão teste o choque é escapável, uma vez que pode ser interrompido 

e/ou evitado pelo próprio animal quando este cruzar de um compartimento para o 

outro lado durante a apresentação do tom ou durante a aplicação do choque.  

Durante o teste, foram registrados o número de fugas, esquivas e falhas, bem 

como o tempo de latência para fuga ou esquiva e o número de animais desamparados 

em cada grupo. Animais que recebem mais do que 10 choques (cerca de 30% do total) 

são considerados desamparados (Musty et al., 1990, Joca et al., 2003). 

Adicionalmente, foi registrado o número de cruzamentos entre os eventos (inter-

trial crossing, ITC) como uma medida indireta da atividade locomotora dos animais. 

 

3.3.2 Teste do campo aberto 

 

Foi utilizado o teste do campo aberto como em (Kandratavicius et al., 2015), 

com algumas modificações. Os animais foram colocados no campo aberto, um 

aparato cúbico de madeira com a base medindo 72 cm2 e 40 cm de altura. A base é 
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dividida em 16 quadrados de 18 cm. O teste teve duração de 30 minutos, assim 

como o teste do LH. Durante esse período a atividade locomotora foi avaliada como 

o número de cruzamentos realizados pelos animais. Os dados foram plotados como 

média do número de cruzamentos realizados em cada bloco de 5 minutos, 

totalizando 6 blocos. Alternativamente, também foram plotados o total de 

cruzamentos em 30 minutos. 

 

3.3.3 Imunohistoquímica para marcação para Fos e para a dupla marcação 

Fos/nNOS 

 

Duas horas após o teste, os animais foram anestesiados com dose letal de 

hidrato de cloral e submetidos à perfusão transcardíaca com solução de salina e, em 

seguida, solução de paraformaldeído (4%, tamponado com PBS 0,1 M, pH 7,4). 

Após a perfusão, os encéfalos foram removidos e permaneceram na mesma solução 

de paraformaldeído por 2 horas. Depois, os encéfalos foram deixados por 30 horas 

em solução de sacarose para crioproteção (30% de sacarose em tampão fosfato 

salina a 0,01M), e então foram congelados e armazenados a -80°C até o momento 

da realização dos cortes histológicos. Os cortes foram feitos em criostato com 40µm 

cada, sendo mantidas em solução anticongelamento (sacarose a 15%, etileno glicol 

a 30% em tampão fosfato 0,05M, pH=7,4) a -20°C até o momento da realização dos 

ensaios de imunohistoquímica. 

As secções foram, então, submetidas aos ensaios para dupla marcação de 

acordo com a técnica empregada por Beijamini e Guimarães (2006b): 1. 

Imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e em seguida, nos mesmos 

cortes histológicos, 2. Imunohistoquímica para detecção de nNOS. 
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As secções foram pré-tratadas com água oxigenada (H2O2) 1% em TBS 

0,05M por 10 minutos, para a redução da atividade da peroxidase endógena e 

posteriormente realizaram-se quatro lavagens de 5 minutos cada com TBS 0,1M (pH 

7,4). Em seguida os cortes foram incubados com albumina de soro bovino (BSA) 1% 

em TBS 0,1M acrescido de Triton-X 0,02% (TBS-T), durante 30min, a fim de 

bloquear os sítios de ligações inespecíficas. Após, os cortes foram incubados à 

temperatura ambiente com um anticorpo primário policlonal de coelho anti-Fos 

(1:1000, sc52, Santa Cruz Biotechnology), que foi produzido a partir da sequência 

amino-terminal do peptídeo, o que aumenta sua especificidade para proteína Fos 

(Hoffman et al., 1993). Decorridas 15h dessa incubação, os cortes foram novamente 

lavados por três vezes de 5 minutos com TBS 0,1M e incubadas por mais 1h com 

anticorpo secundário de cabra biotinilado anti-IgG de coelho (1:1000). Os anticorpos 

foram diluídos em TBS-T + BSA à temperatura ambiente e submetidos à agitação 

constante. Para remoção do anticorpo secundário foram realizadas três lavagens de 

5 min. cada em TBS 0,1M e em seguida os cortes foram incubados por 1 hora e 30 

minutos com o complexo avidina – biotina peroxidase (ABC - 1:1500, anticorpo 

secundário e complexo ABC oriundos do kit Vectastain ABC kit, Vector Lab, 

Burlingame, Ca, USA). O mesmo processo foi repetido para a imunohistoquímica 

para detecção da proteína nNOS, utilizando-se o anticorpo primário anti-nNOS 

(sc648, Santa Cruz Biotechnology). Finalmente, após adequadamente lavadas, as 

lâminas foram desidratadas através de uma série de alcoóis (90%, 95%, 100% x2, 5 

minutos cada), clareadas no xilol (álcool+xilol, xilol 100% x3, cinco minutos cada) e 

cobertas com Permount (Fischer Scientific) e lamínulas. 

A imunorreatividade para Fos (Fos-IR) foi visualizada com a adição de 

diaminobenzidina (DAB, Sigma) em solução de PBS 0,01M e sulfato de níquel a 
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0,03%, como um produto azul/preto depositado no interior dos núcleos celulares. A 

imunorreatividade para nNOS (nNOS-IR) foi visualizada com a adição de DAB, como 

um produto marrom no soma das células. A contagem e o cálculo foram realizados 

da maneira descrita por Beijamini e Guimarães (2006a). O número de células foi 

contado manualmente com a ajuda de um sistema de análise de imagem 

computadorizado (NIS-Elements 4.0 Nikon Corporation) para capturar as imagens. 

Para cada grupo experimental, uma secção de cada animal foi avaliada. Todas as 

células marcadas na área total de cada região de interesse foram contadas. As 

áreas das regiões analisadas foram calculadas e os resultados expressos como o 

número de neurônios marcados/secção/estrutura/0,1mm2. O avaliador foi cego em 

relação aos grupos experimentais. 

 

3.4 Desenho experimental 

 

Experimento 01. Efeitos do tratamento agudo ou repetido com Desipramina 

sobre a imunomarcação para Fos e nNOS no cérebro de ratos submetidos ao 

teste do desamparo aprendido. 

Este experimento foi realizado a fim de analisar o efeito de um antidepressivo 

noradrenérgico sobre o padrão de imunorreatividade (Fos e nNOS) em estruturas 

encefálicas de animais submetidos ao desamparo aprendido. Os animais foram 

submetidos à sessão pré-teste (choques inescapáveis) e foram tratados por sete 

dias (grupo tratamento repetido: veículo ou desipramina) ou seis dias com veículo e 

no sétimo com droga (grupo tratamento agudo: veículo ou desipramina) e então 

submetidos à sessão teste (choques escapáveis). Foram mensurados a latência 

para fuga ou esquiva bem como o número de falhas e o número de ITCs como 
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medida indireta da atividade locomotora dos animais. Duas horas após a sessão 

teste, os animais foram sacrificados e perfundidos e depois seus cérebros foram 

retirados e processados como descrito no item 3.3.3, para posterior realização dos 

ensaios de imunohistoquímica. 

 

Experimento 02. Efeitos do tratamento agudo ou repetido com Fluoxetina sobre 

a imunomarcação para Fos e nNOS no cérebro de ratos submetidos ao teste 

do desamparo aprendido. 

 

Este experimento foi realizado a fim de analisar o efeito do tratamento com um 

antidepressivo serotoninérgico sobre o padrão de imunorreatividade (Fos e nNOS) em 

estruturas encefálicas de animais submetidos ao desamparo aprendido. Os animais 

foram submetidos à sessão pré-teste (choques inescapáveis) e foram tratados por sete 

dias (grupo tratamento repetido: veículo ou fluoxetina) ou seis dias com veículo e no 

sétimo com droga (grupo tratamento agudo: veículo ou fluoxetina) e então submetidos à 

sessão teste (choques escapáveis). Foi mensurada a latência para fuga ou esquiva bem 

como o número de falhas e o número de ITCs como medida indireta da atividade 

locomotora dos animais. Duas horas após a sessão teste, os animais foram sacrificados e 

perfundidos e depois seus cérebros foram retirados e processados como descrito no item 

3.3.3, para posterior realização dos ensaios de imunohistoquímica. 

 

Experimento 03. Efeitos do tratamento repetido com Desipramina, Fluoxetina ou 

Imipramina sobre o comportamento dos ratos no teste do campo aberto. 

 

Considerando que o número de ITCs não consiste na melhor medida de 

atividade locomotora, utilizamos o teste do campo aberto para avaliar se o 
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tratamento repetido com as drogas utilizadas não levaria a uma alteração na 

atividade locomotora dos animais. Os animais foram divididos em dois grupos, grupo 

estressado e grupo não estressado. O grupo estressado passou pela sessão de pré-

teste do LH e o grupo não estressado foi apenas exposto à caixa de choques, porém 

sem sofrer qualquer choque nas patas. Em seguida os animais de cada grupo foram 

divididos em dois grupos: veículo e droga. Os animais do grupo veículo foram 

tratados com solução salina por sete dias e os animais do grupo droga foram 

tratados com a droga em questão durante sete dias (desipramina ou fluoxetina). No 

dia do teste, todos os animais foram submetidos ao teste do campo aberto (30 

minutos) para avaliação da atividade locomotora. 

 

3.5 Análise dos resultados 

 

Os resultados do desamparo aprendido foram apresentados como média ± 

EPM do número de falhas em escapar e foram comparados utilizando-se o teste 

para análise de variância (ANOVA) de uma via seguida de pós-teste de Dunnett. 

Os resultados do teste do campo aberto foram apresentados como média ± 

EPM do número de cruzamentos agrupados por tempo (0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 

20, 20 a 25, 25 a 30 minutos de teste) e foram comparados utilizando-se ANOVA de 

duas vias sendo os fatores analisados o tempo e o tratamento, seguido, quando 

necessário de uma ANOVA de uma via. Alternativamente, os dados referentes ao 

teste do campo aberto também foram plotados como a média dos cruzamentos 

totais realizados no teste (30 minutos). Esses dados foram comparados utilizando-se 

ANOVA de uma via com pós-teste de Dunnett, ou teste t de student, quando 

necessário (comparação apenas de dois grupos). 
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Os resultados oriundos da análise imunohistoquímica são apresentados como 

média do número de células marcadas positivamente em 0,1 mm2 de área na 

estrutura cerebral em questão. Esses dados foram analisados utilizando-se ANOVA 

de uma via seguida de pós-teste de Dunnett, ou teste t de student, quando 

necessário (comparação apenas de dois grupos). 

Em todos os casos foram consideradas diferenças significantes quando os 

valores de p foram menores que 0,05. Os dados foram analisados através do 

software Prisma (Graph Pad Software Inc., 5ª versão). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A figura 01 mostra diagramas representando as áreas cerebrais analisadas, 

indicando o local analisado bem como a localização em relação ao Bregma e em 

relação à linha interaural. 

 

 
Figura 1. Diagrama mostrando as regiões analisadas bem como as referências de 
localização das mesmas. BlAm – Amígdala basolateral; BST – Núcleo leito da estria 
terminal; CA1 – região cornus ammonis do hipocampo; CA3 – região cornus 
ammonis do hipocampo; CeAm – Amígdala central; DG – giro denteado do 
hipocampo; IL – porção infra-límbica do córtex pré-frontal medial; LAm – amígdala 
lateral; MeAm – Amígdala medial; mPVN – porção magnocelular do núcleo 
paraventricular do hipotálamo; PL – porção pré-límbica do córtex pré-frontal medial; 
pPVN – porção parvocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo. (Adaptado de 
Paxinos e Watson, 1997). 
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4.1 Resultados dos testes comportamentais 

 

4.1.1 Teste do desamparo aprendido 

 

O tratamento repetido com desipramina na dose de 12,5 mg/Kg não induziu 

efeito estatisticamente significativo, enquanto o tratamento repetido com 

desipramina na dose de 25 mg/Kg e com imipramina na dose de 15 mg/kg 

induziram diminuição estatisticamente significativa no número de falhas (ANOVA 

de uma via, p<0,0001, F3,56=8,621; pós-teste de Dunnett com p<0,05) e o tempo 

médio de latência em escapar ou fugir dos choques no teste do desamparo 

aprendido (ANOVA de uma via, p<0,0001, F3,56=8,873; pós-teste de Dunnett com 

p<0,05 – Figura 02). O tratamento agudo com desipramina não induziu efeito 

significativo quando os animais foram comparados com os do grupo tratado 

apenas com salina no número de falhas (ANOVA de uma via, p=0,084, 

F2,24=5,869; pós-teste de Dunnett com p<0,05) ou no tempo médio de latência 

para escapar ou fugir dos choques (ANOVA de uma via, p=0,0007, F2,24=9,921; 

pós-teste de Dunnett com p<0,05). O tratamento com imipramina na dose de 15 

mg/Kg novamente diminuiu tanto o número de falhas quanto o tempo de latência 

para escapar ou fugir dos choques. 
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Figura 2. Efeitos do tratamento repetido com desipramina sobre o comportamento 
de ratos submetidos ao LH. Efeito do tratamento repetido (esquerda) ou agudo 
(direita) com desipramina sobre o número de falhas em escapar ou se esquivar dos 
choques nas patas (linha superior) ou sobre latência para a fuga ou esquiva (linha 
inferior). Dados apresentados como média ± EPM. ** = p<0.01 e *** = p<0.001. 

 

O tratamento repetido com fluoxetina na dose de 30 mg/Kg não induziu efeito 

estatisticamente significativo, enquanto o tratamento repetido com desipramina na 

dose de 15mg/Kg e com imipramina na dose de 15 mg/kg induziram diminuição 

estatisticamente significativa no número de falhas (ANOVA de uma via, p=0,0063, 

F3,39=4,767; pós-teste de Dunnett com p<0,05) e o tempo médio de latência em 

escapar ou fugir dos choques no teste do desamparo aprendido (ANOVA de uma 

via, p=0,0065, F3,39=4,745; pós-teste de Dunnett com p<0,05 – Figura 02). O 
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tratamento agudo com fluoxetina não induziu efeito significativo quando os animais 

foram comparados com os do grupo tratado apenas com salina no número de falhas 

(ANOVA de uma via, p=0,0016, F2,15=10,23; pós-teste de Dunnett com p<0,05) ou no 

tempo médio de latência para escapar ou fugir dos choques (ANOVA de uma via, 

p<0,0001, F2,15=20,62; pós-teste de Dunnett com p<0,05). O tratamento com 

imipramina na dose de 15 mg/Kg novamente diminuiu tanto o número de falhas 

quanto o tempo de latência para escapar ou fugir dos choques. 

 

 
Figura 3. Efeitos do tratamento repetido com fluoxetina sobre o comportamento de 
ratos submetidos ao LH. Efeito do tratamento repetido (esquerda) ou agudo (direita) 
com desipramina sobre o número de falhas em escapar ou se esquivar dos choques 
nas patas (linha superior) ou sobre latência para a fuga ou esquiva (linha inferior). 
Dados apresentados como média ± EPM. * = p<0.05, ** = p<0.01 e *** = p<0.001. 
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4.1.2 Teste do campo aberto 

 

 
Figura 4. Efeitos do tratamento repetido com desipramina (esquerda) ou com 
fluoxetina (direita) sobre o comportamento de ratos submetidos ao teste do campo 
aberto. Dados apresentados como média ± EPM. * = p<0.05. DES=grupo tratado 
com desipramina; NS=grupo que não recebeu choque; FLX=grupo tratado com 
fluoxetina; PT=grupo que passou pelo pré-teste (choques); Veíc=grupo tratado com 
veículo. 

 

O tratamento repetido com desipramina, a administração de choques nas 

patas ou a combinação dos dois não foi capaz de induzir diferenças significativas 

nos ratos expostos ao teste do campo aberto (Figura 04, painel da esquerda; 

ANOVA de uma via, F3,26=0,5475, p=0,6542). O tratamento repetido com fluoxetina 

assim como a exposição a choques nas patas também não foi capaz de induzir 

alterações significativas nos animais expostos ao teste do campo aberto, porém a 

combinação do tratamento com os choques diminui o número de cruzamentos 

(Figura 04, painel da direita; ANOVA de uma via, F3,16=2,765, p=0,0759; pós teste de 

Dunnett, p<0,05), isto é, diminuiu a atividade locomotora dos animais. 
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4.2 Discussão dos testes comportamentais 

 

O desamparo aprendido é um modelo animal que induz um estado 

comportamental com aspectos parecidos aos da depressão humana como resultado 

da exposição a um estímulo aversivo incontrolável e imprevisível. No protocolo 

experimental proposto neste projeto, ratos foram submetidos a uma sessão de 

choques inescapáveis nas patas que levam, num posterior teste com choques 

escapáveis, a um significativo aumento do número de falhas em fugir ou se esquivar 

destes choques. O prejuízo no aprendizado é um sintoma característico no modelo 

empregado (Seligman and Beagley, 1975). 

O grupo tratado com imipramina foi introduzido no protocolo como um 

controle positivo, visto que já havia dados prévios do laboratório utilizando o 

tratamento com imipramina em animais submetidos ao modelo do desamparo 

aprendido, com essa droga sendo efetiva em diminuir o número de falhas dos 

animais (Joca et al., 2003). Sendo assim, todos os experimentos comportamentais 

(dos experimentos com desipramina e com fluoxetina) foram realizados juntamente 

com animais tratados com imipramina, 15 mg/Kg.  

A imipramina é uma das primeiras drogas antidepressivas descobertas 

(Vetulani e Nalepa, 2000, Lopez-Munoz e Alamo, 2009), e faz parte da classe dos 

antidepressivos tricíclicos, assim como a desipramina. Apesar de serem drogas 

consideradas de segunda ou terceira escolha devido à menor segurança e tolerância 

durante seu uso, os antidepressivos tricíclicos já foram muito utilizados na clínica e 

ainda o são, com comprovada eficácia contra transtornos depressivos (Lam e Mok, 

2008) e tornam-se ferramentas interessantes do ponto de vista experimental. Alguns 

autores defendem que os antidepressivos tricíclicos ainda são as drogas com melhor 

eficácia em uso clínico contra a depressão maior (Mitchell, 2004), embora essa 

questão ainda seja motivo de controvérsias na literatura científica (Ciraulo, 2004). 
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As doses de desipramina utilizadas no Experimento 2 foram escolhidas de 

acordo com trabalhos da literatura (Soubrie et al., 1986, Valentine et al., 2008), 

resultando na escolha de três doses: 12,5, 25 e 50 mg/Kg. A dose de 50 mg/kg se 

mostrou altamente letal para os ratos, sendo descartada logo após a realização do 

primeiro experimento (com n=3 animais no grupo). As outras doses não 

apresentaram efeito letal em nenhum dos animais utilizados (dados não mostrados).   

O tratamento repetido com desipramina com a dose de 12,5 mg/Kg não 

apresentou diferenças significativas quando comparado com o controle, porém o 

tratamento repetido com a dose de 25 mg/Kg diminuiu significativamente tanto o 

número de falhas quanto a latência para fuga ou esquiva nos animais submetidos ao 

desamparo aprendido (Figura 02). De fato, diversos trabalhos na literatura mostram 

os efeitos do tipo antidepressivo da desipramina no teste do desamparo aprendido 

(Soubrie et al., 1986, Martin et al., 1987, Valentine et al., 2008). Apesar das 

diferenças nos protocolos experimentais, os trabalhos supracitados vão de acordo 

com os resultados aqui encontrados. 

O tratamento agudo com desipramina não induziu efeito nem quanto ao 

número de falhas nem quanto à latência para esquiva/fuga do choque quando 

comparado com o grupo controle (Figura 03). Esses resultados indicam que o efeito 

da administração repetida de desipramina não acontece devido à última 

administração da droga (logo antes do teste com choques escapáveis), mas 

provavelmente se dá pela somatória do efeito das administrações repetidas. 

O tratamento repetido com fluoxetina com a dose de 30 mg/Kg não foi capaz 

de induzir diferenças significativas quando comparado com o grupo que recebeu 

apenas veículo. No entanto, o tratamento com fluoxetina na dose de 15 mg/Kg foi 

capaz de diminuir significativamente o número de falhas dos animais submetidos ao 
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desamparo aprendido e diminuiu também o tempo de latência para fuga ou esquiva 

(Figura 04). O tratamento agudo com fluoxetina na dose efetiva não induziu os 

mesmos efeitos, indicando que, da mesma forma que a desipramina, o efeito da 

administração repetida não é devido à última administração da droga. 

Os resultados com o tratamento repetido com fluoxetina estão de acordo com 

trabalhos na literatura que utilizam mesma droga para reverter as alterações 

comportamentais induzidas pela exposição a choques inescapáveis (Fernandez 

Macedo et al., 2012, Malberg e Duman, 2003, Zazpe et al., 2007, Reines et al., 

2008). Reines e cols. (2008), bem como Fernandez-Macedo e cols. (2012), 

obtiveram resultados semelhantes aos aqui apresentados utilizando a dose de 10 

mg/Kg de fluoxetina, porém por um período maior de tratamento (21 dias). Outros 

trabalhos como o de Malberg e Duman (2003) conseguiram reverter os efeitos dos 

choques inescapáveis com um tratamento de 7 dias com fluoxetina 10 mg/Kg, onde 

além do pré-teste, havia uma segunda sessão de choques no dia seguinte para 

confirmar se o animal realmente havia adquirido o comportamento de desamparo e, 

depois de 8 dias, uma sessão teste de choques inescapáveis, porém com um grau 

maior de dificuldade (para desligar o choque o animal deveria passar duas vezes 

pela porta, isto é, ir e voltar). Já Zazpe e cols. (2007) utilizaram um protocolo mais 

intenso (120 choques de 1.2 mA e duração de 10s), mas também conseguiram 

reverter os efeitos desses choques com um tratamento de fluoxetina na dose de 15 

mg/Kg ou de 30 mg/Kg durante 3 dias consecutivos, somando 5 administrações.  

No intuito de avaliar possíveis alterações psicomotoras induzidas pelas drogas 

administradas, realizou-se o teste do campo aberto. Como é possível observar, os 

tratamentos utilizados não induziram efeitos significativos sobre a atividade locomotora 

(desipramina) ou induziram um efeito de hipolocomoção (fluoxetina – Figura 04). Como 
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não houve uma indução de hiperlocomoção ou um aumento da atividade psicomotora 

dos animais, nossos resultados levam a crer que os efeitos do tipo-antidepressivo de 

aumento de fugas e esquivas (ou diminuição das falhas) no teste de animais tratados 

repetidamente com as drogas utilizadas, não são oriundos de um falso positivo por 

simples aumento da atividade locomotora dos animais. 

Os resultados aqui apresentados corroboram dados da literatura de que todas 

as drogas utilizadas neste trabalho induzem efeito tipo antidepressivo em testes de 

desamparo aprendido (JOCA Soubrie et al., 1986, Martin et al., 1987, Valentine et 

al., 2008; Fernandez Macedo et al., 2012, Malberg e Duman, 2003, Zazpe et al., 

2007, Reines et al., 2008).  Além de outros trabalhos com outras drogas da mesma 

classe (tricíclicos ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina) que também 

induzem efeitos similares (Sherman et al., 1982, Soubrie et al., 1986, Martin et al., 

1987, Maier et al., 1990, Murua and Molina, 1992, Meloni et al., 1993, Martin et al., 

1996, Nakagawa et al., 1996, Mac Sweeney et al., 1998, Tordera et al., 2002, Joca 

et al., 2003a, Malberg and Duman, 2003, Joca et al., 2006, Zazpe et al., 2007, 

Reines et al., 2008, Valentine et al., 2008, Hajszan et al., 2009a, Hajszan et al., 

2009b, Bougarel et al., 2011, Padilla et al., 2011, Fernandez Macedo et al., 2012). 

 

4.3 Resultados e discussão dos ensaios de imunohistoquímica 

 

Os resultados referentes às análises dos ensaios de imunohistoquímica foram 

compilados e podem ser vistos no ANEXO V. 

Os resultados das análises de correlação estão compilados no anexo III em 

quadro único. 
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4.3.1 Hipocampo 

 

4.3.1.1 Resultados 

 

O tratamento repetido ou agudo com desipramina induziu uma diminuição no 

número de células Fos-IR na região dHPC-CA1 quando comparados com o grupo 

controle (ANOVA de uma via, F2,26=4,459; p=0,0216; pós teste de Dunnett, p<0,05), 

mas não induziu alterações significativas quanto ao número de células nNOS-IR 

(ANOVA de uma via, F2,26=0,06257, p=0,9395) ou dupla-IR (ANOVA de uma via, 

F2,27=0,9148, p=0,4127). O tratamento repetido com imipramina também induziu um 

efeito semelhante sobre o número de células Fos-IR (teste t de student, t26=2,502, 

p=0,0190), mas não sobre o número de células nNOS-IR (teste t de student, 

t28=1,335, p=0,1927). O tratamento agudo ou repetido com fluoxetina não induziu 

alterações significativas no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,16=1,414, p=0,2721), nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,16=1,054, p=0,3717) ou 

dupla-IR (ANOVA de uma via, F2,27=0,9148, p=0,4127). Todos esses dados estão 

representados na Figura 05.  

A contagem de células dupla-IR na região dHPC-CA1 dos animais do grupo 

tratado com imipramina resultou em um número muito baixo de células e por isso 

não foi inserido na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo 

IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região dHPC-

CA resultou em uma correlação positiva entre o número de células Fos-IR e o 

número de falhas (Figura 06).  
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Figura 5. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina (segunda 
linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na região 
CA1 do hipocampo dorsal. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em 
relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,05. 

 

 
Figura 6. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na região 
CA1 do hipocampo dorsal e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 7. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
dHPC-CA1 de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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Na região vHPC-CA1, o tratamento repetido com desipramina induziu efeito 

significativo diminuindo o número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,23=5,697, p=0,0098). Porém, o tratamento agudo ou repetido com desipramina 

não induziu efeitos significativos no número de células nNOS-IR (ANOVA de uma 

via, F2,23=2,221, p=0,1313) ou dupla-IR (ANOVA de uma via, F2,23=1,360, p=0,2766), 

quando comparados ao grupo tratado com veículo. O tratamento agudo ou repetido 

com fluoxetina não induziu alterações significativas no número de células Fos-IR 

(ANOVA de uma via, F2,15=0,5824, p=0,5707) ou nNOS-IR (ANOVA de uma via, 

F2,16=0,3851, p=0,6865); e o tratamento repetido com imipramina também não 

induziu alterações significativas no número de células Fos-IR (teste t de student, 

t27=0,1183, p=0,9067) ou nNOS-IR (teste t de student, t28=0,0686, p=0,9458).Todos 

esses dados estão representados na Figura 08. 

 As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região vHPC-

CA1 não apontou correlações significativas (Figura 09).  
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Figura 8. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina (segunda 
linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na região 
CA1 do hipocampo ventral. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em 
relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,01. 

 

 

 
Figura 9. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na região 
CA1 do hipocampo ventral e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 10. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
vHPC-CA1 de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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Na região dHPC-CA3, o tratamento repetido com desipramina induziu efeito 

significativo diminuindo o número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,26=6,864, p=0,004; pós-teste de Dunnett, p<0,05). Porém, o tratamento agudo ou 

repetido com desipramina não induziu efeitos significativos no número de células 

nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,26=0,1139, p=0,8928) ou dupla-IR (ANOVA de uma 

via, F2,25=0,1047, p=0,901), quando comparados ao grupo tratado com veículo. O 

tratamento agudo ou repetido com fluoxetina não induziu alterações significativas no 

número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,16=0,5148, p=0,6072) ou nNOS-IR 

(ANOVA de uma via, F2,16=0,2295, p=0,7975); e o tratamento repetido com 

imipramina também não induziu alterações significativas no número de células Fos-

IR (teste t de student, t25=0,5405, p=0,5936), nNOS-IR (teste t de student, t26=1,11, 

p=0,2771) ou dupla-IR (teste t de student, t11=0,1246, p=0,9031).Todos esses 

dados estão representados na Figura 11. 

A contagem de células dupla-IR na região dHPC-CA3 dos animais do grupo 

tratado com fluoxetina resultou em um número muito baixo de células e por isso não 

foi inserido na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

 As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região dHPC-

CA3 indicou uma correlação significativa entre o número de células Fos-IR e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques (Figura 12).  
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Figura 11. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
na região CA3 do hipocampo dorsal. Dados expressos em média ± SEM da 
porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,05; ** = 
p<0,01. 

 

 

 
Figura 12. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região CA3 do hipocampo dorsal e o número de falhas em escapar ou fugir dos 
choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 13. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
dHPC-CA3 de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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Na região vHPC-CA3, o tratamento repetido com desipramina induziu efeito 

significativo diminuindo o número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,24=6,33, 

p=0,0062; pós teste de Dunnett, p<0,05). Porém, o tratamento agudo ou repetido 

com desipramina não induziu efeitos significativos no número de células nNOS-IR 

(ANOVA de uma via, F2,42=0,4175, p=0,6634) ou dupla-IR (ANOVA de uma via, 

F2,24=0,03139, p=0,9691), quando comparados ao grupo tratado com veículo. O 

tratamento agudo ou repetido com fluoxetina não induziu alterações significativas no 

número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,16=0,5349, p=0,5959) ou nNOS-IR 

(ANOVA de uma via, F2,16=0,2108, p=0,8122); e o tratamento repetido com 

imipramina também não induziu alterações significativas no número de células Fos-

IR (teste t de student, t25=1,105 , p=0,2798), nNOS-IR (teste t de student, t25=0,499 , 

p=0,6221) ou dupla-IR (teste t de student, t11=0,3264, p=0,7502).Todos esses dados 

estão representados na Figura 14. 

A contagem de células dupla-IR na região vHPC-CA3 dos animais do grupo 

tratado com fluoxetina resultou em um número muito baixo de células e por isso não 

foi inserido na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

 As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região vHPC-

CA3 indicou uma correlação significativa entre o número de células Fos-IR e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques (Figura 15).  
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Figura 14. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
na região CA3 do hipocampo ventral. Dados expressos em média ± SEM da 
porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,05. 

 

 

 
Figura 15. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região CA3 do hipocampo ventral e o número de falhas em escapar ou fugir dos 
choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 16. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
vHPC-CA3 de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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Na região dHPC-DG, nem o tratamento agudo ou o repetido com desipramina 

induziu efeitos significativo no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,28=0,02099, p=0,9792), nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,28=0,452, p=0,6409) ou 

dupla-IR (ANOVA de uma via, F2,27=0,631, p=0,5397), quando comparados ao 

grupo tratado com veículo. O tratamento agudo ou repetido com fluoxetina também 

não induziu alterações significativas no número de células Fos-IR (ANOVA de uma 

via, F2,16=0,8017, p=0,4658) ou nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,16=0,1664, 

p=0,2205); e o tratamento repetido com imipramina também não induziu alterações 

significativas no número de células Fos-IR (teste t de student, t28=0,1788, p=0,8594), 

nNOS-IR (teste t de student, t28=0,2689, p=0,79) ou dupla-IR (teste t de student, 

t14=0,8698, p=0,3991).Todos esses dados estão representados na Figura 17. 

A contagem de células dupla-IR na região dHPC-DG dos animais do grupo 

tratado com fluoxetina resultou em um número muito baixo de células e por isso não 

foi inserido na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

 As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região dHPC-

DG não indicou correlações significativas (Figura 18).  
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Figura 17. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
na região DG do hipocampo dorsal. Dados expressos em média ± SEM da 
porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. 

 

 

 
Figura 18. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região DG do hipocampo dorsal e o número de falhas em escapar ou fugir dos 
choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 19. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
dHPC-DG de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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Na região vHPC-DG, nem o tratamento agudo ou o repetido com desipramina 

induziu efeitos significativo no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,27=2,637, p=0,0899), nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,27=2.099 , p=0,1422) ou 

dupla-IR (ANOVA de uma via, F2,27=0,7049, p=0,503), quando comparados ao grupo 

tratado com veículo. O tratamento agudo ou repetido com fluoxetina também não 

induziu alterações significativas no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,16=1.212, p=0,3262) ou nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,16=0,5005, p=0,6154); e 

o tratamento repetido com imipramina também não induziu alterações significativas 

no número de células Fos-IR (teste t de student, t27=0,383, p=0,7047), nNOS-IR 

(teste t de student, t27=0,4864, p=0,6306) ou dupla-IR (teste t de student, t13=1,355 , 

p=0,1985).Todos esses dados estão representados na Figura 20. 

A contagem de células dupla-IR na região vHPC-DG dos animais do grupo 

tratado com fluoxetina resultou em um número muito baixo de células e por isso não 

foi inserido na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

 As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região vHPC-

DG não indicou correlações significativas (Figura 21).  
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Figura 20. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
na região DG do hipocampo ventral. Dados expressos em média ± SEM da 
porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. 

 

 

 
Figura 21. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região DG do hipocampo ventral e o número de falhas em escapar ou fugir dos 
choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 22. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
vHPC-DG de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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4.3.1.2 Discussão 

 

O hipocampo é uma estrutura das mais estudadas no sistema nervoso central, 

tanto em homens quanto nas mais diversas espécies animais, especialmente em 

roedores. Tradicionalmente relacionado às suas funções cognitivas, especialmente a 

memória, este também está relacionado com comportamento emocional. O hipocampo 

parece mediar algumas respostas motoras frente a situações envolvendo emoções, e 

está envolvido na complexa resposta comportamental a estressores, regulando o 

funcionamento do eixo HPA, e tendo papel importante na neurobiologia do estresse e, 

portanto, na neurobiologia de transtornos psiquiátricos relacionados ao estresse, como 

a depressão (Joca et al., 2003b, Duvernoy, 2005). 

Essa relação do hipocampo com o estresse mostra-se cada vez mais 

complexa (Nestler et al., 2002, 2005). Os estudos relacionando situações aversivas 

e a expressão de Fos no hipocampo mostram resultados um tanto controversos na 

literatura. Alguns autores relatam que o estresse do teste do nado forçado é capaz 

de aumentar significativamente as células Fos-IR no DG, CA1 e CA3 do hipocampo 

dorsal (Wulsin et al., Bilang-Bleuel et al., 2002, Salchner et al., 2004, Muigg et al., 

2007). Já o estudo de Ons e colaboradores (2004) mostrou que o estresse gerado 

pela exposição a um novo ambiente induz aumento na expressão de Fos em DG, 

CA1 e CA3, mas esse aumento é pouco expressivo. Além disso, este estudo 

também mostra que o estresse por imobilização durante 30 minutos não induz 

alterações no número de células Fos-IR do hipocampo desses ratos em relação ao 

grupo controle que não passou pela imobilização (Ons et al., 2004). O estudo de 

Silva e cols. (2012) também apresenta resultados semelhantes onde a exposição 

dos animais ao teste do nado forçado não induziu alterações significativas no 

número de células Fos-IR em nenhuma das três áreas hipocampais supracitadas. 
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Por último, Yochiy e cols. (2012) mostraram que ratos expostos ao teste do 

desamparo aprendido apresentaram um aumento da expressão da proteína Fos em 

CA1 e da proteína Egr-1 no DG. O gene egr-1 é outro IEG que também é utilizado, 

assim como o c-fos, como um indicador da ativação neuronal (Yochiy et al.). 

Os resultados aqui apresentados são corroborados em parte pelos resultados 

encontrados na literatura, indicando que as células hipocampais seriam ativadas após a 

exposição ao estresse, denotando possível participação desta estrutura no 

desenvolvimento do comportamento de desamparo. A grande disparidade de resultados 

encontrada na literatura pode ser explicada pela diversidade de protocolos experimentais 

utilizados pelos diferentes trabalhos. O tipo de agente estressor, a duração do estresse e 

principalmente o tempo entre a exposição ao estresse e o momento do sacrifício do 

animal podem influenciar no padrão de expressão da proteína Fos visualizado ao final do 

trabalho. A expressão de Fos pode ser regulada de diversas maneiras, inclusive pela 

própria presença ou ausência de Fos (Hoffman and Lyo, 2002, Kovacs, 2008), e 

diferenças no momento de sacrifício após a situação de estresse pode levar a 

mensurações em diferentes fases dessa autorregulação. Além disso, o padrão temporal 

de expressão de Fos pode variar em diferentes estruturas encefálicas. Há indícios que o 

pico de expressão de Fos no hipocampo seja de 1h após o estímulo estressante 

(Tischmeyer and Grimm, 1999, Guzowski, 2002), enquanto outros trabalhos trazem o 

pico de expressão de Fos no sistema nervoso central como sendo de 1 a 3 horas após a 

exposição ao estresse (Kovacs, 1998). Como a maioria dos trabalhos utiliza a análise de 

várias estruturas concomitantemente, o que geralmente é idealizado é um tempo médio 

que possa abranger todas essas estruturas. Esse tipo de delineamento pode fazer com 

que o momento do sacrifício esteja mais perto do pico de expressão de Fos em algumas 

estruturas em relação a outras. 
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Quanto à participação do hipocampo na neurobiologia do estresse, sabe-se 

que o estresse promove ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (eixo HPA), 

que leva a liberação de glicocorticoides pela suprarrenal. Dependendo da duração e 

da intensidade do estresse, pode haver uma elevação sustentada dos níveis de 

corticoides, os quais podem promover vários efeitos deletérios ao organismo. O 

hipocampo é a região encefálica com a maior densidade de receptores para 

corticosteroides (receptores glicocorticoides e mineralocorticoides; McEwen et al., 

1968, Gerlach and McEwen, 1972, de Kloet, 2000), o que evidencia sua importância 

na regulação do eixo. Por outro lado, como importante alvo para os efeitos dos 

glicocorticoides, o hipocampo também está sujeito aos seus efeitos prejudiciais. 

Níveis sustentados de corticosteroides podem resultar em danos estruturais no 

hipocampo como diminuição da arborização dendrítica, indução de apoptose e 

diminuição da neurogênese local (Lucassen et al., 2001b, Lee et al., 2002, Santarelli 

et al., 2003, Czeh and Lucassen, 2007). Tais alterações estruturais, por sua vez, 

poderiam prejudicar as funções desempenhadas pelo hipocampo, favorecendo 

alterações comportamentais e afetivas, e tornando o indivíduo mais susceptível ao 

desenvolvimento de distúrbios psiquiátricos, como a depressão. De fato, o eixo HPA 

se encontra desregulado em grande parte dos indivíduos depressivos (McEwen, 

2007, Joels, 2008). Portanto, a regulação da atividade do eixo HPA tem um papel 

importante no controle da resposta endócrina e emocional ao estresse e o 

hipocampo encontra-se numa posição central na regulação dessa resposta. 

A diminuição do número de células Fos-IR em CA1 e CA3 do hipocampo dorsal 

induzida pelo tratamento agudo com desipramina foi um resultado inesperado. 

Considerando que apenas o tratamento repetido com desipramina induziu efeitos 

comportamentais, o objetivo primário era de analisar quais os efeitos sobre o padrão de 
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ativação das células no hipocampo e principalmente, o padrão de ativação das células 

nNOS-IR. Uma vez que o grupo tratado agudamente com desipramina serve como um 

controle para mostrar que os efeitos observados não seriam induzidos por essa 

administração aguda, esse resultado pode sugerir que a diminuição de células Fos-IR 

nessas regiões seriam efeitos da injeção da droga sem correlação com o efeito 

comportamental em si. Slattery e cols. (2005), estudando as alterações na expressão de 

Fos no cérebro de ratos após a administração aguda de diferentes antidepressivos 

mostrou que, ao menos na região CA1 nenhuma das drogas administradas de forma 

aguda induziu alterações na expressão de Fos nessa região hipocampal (as drogas 

foram imipramina, fluoxetina, cloreto de lítio e mirtazapina). Apesar da proximidade 

química ou estrutural da desipramina com a imipramina, seu espectro de mecanismos de 

ação não é igual, e pode ser que para a desipramina, haja diferenças no padrão de 

ativação neuronal no hipocampo, como o indicado pelo presente estudo. Porém, no 

trabalho de Beck (1995), há o relato de um aumento no número de células Fos-IR na 

região amígdalo-hipocampal, aumento esse induzido pelo tratamento agudo com 

desipramina. Neste trabalho, o tratamento agudo com desipramina também não induziu 

diferenças significativas no número de células Fos-IR nas regiões dHPC-CA1 ou vHPC-

CA1, ou dHPC-DG ou vHPC-DG; e o tratamento agudo com fluoxetina, de forma 

semelhante, aumentou o número de células Fos-IR na região amígdalo-hipocampal e 

diminuiu no dHPC-DG e vHPC-DG (Beck, 1995). O mesmo estudo ainda mostra que a 

administração de outra droga que também inibe a recaptação de catecolaminas 

(chamada de A75200), de bupropiona (um inibidor de recaptação de dopamina) e de 

tranilcipromina (MAOI com ação liberadora de noradrenalina e dopamina mais fraca, 

porém semelhante à da anfetamina) também foi capaz de, agudamente, aumentar o 
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número de células Fos-IR na região parahipocampal. As outras drogas (Iprindol, 

nortriptilina) utilizadas não induziram efeitos significativos em nenhuma área hipocampal. 

A diminuição do número de células Fos-IR em CA1 e CA3 pelo tratamento 

repetido com desipramina indica que a desipramina poderia exercer seus efeitos 

comportamentais, ao menos em parte, por diminuir a ativação de neurônios dessa 

estrutura. Muigg e cols. (Muigg et al., 2007) mostraram que o tratamento repetido 

com paroxetina induziu uma diminuição no aumento de células Fos-IR no hipocampo 

induzido pelo estresse do nado forçado. Porém esses efeitos foram observados 

apenas na região do giro denteado e não em CA1 ou CA3. Apesar de, no presente 

estudo, as diferenças terem sido significativas apenas em CA1 e CA3 e não no giro 

denteado, mais estudos se fazem necessários para que se avalie sob que condições 

tais estruturas participariam ou não das respostas comportamentais relacionadas 

com a depressão e com a ação de drogas antidepressivas. Mais uma vez aqui deve 

ser considerada a diferença no protocolo experimental, dando ênfase para o tipo de 

estressor que os animais foram submetidos, pois diferentes estressores induzem 

diferentes respostas (Pacak et al., 1998, Pacak, 2000, Pacak and Palkovits, 2001).  

Como visto, o estresse causado pelos choques nas patas dos animais 

aumentou o número de células Fos-IR no hipocampo. Além disso, ao se relacionar o 

número de células Fos-IR presentes nas regiões dHPC-CA1, dHPC-CA3 e vHPC-

CA3 verificou-se que, quanto maior o número de células Fos-IR nessas regiões, 

maior o número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste. Este resultado 

indica que a maior ativação dessas regiões levaria a um pior desempenho no teste. 

De fato, sabe-se que uma parte dos indivíduos depressivos apresenta hiperativação 

hipocampal (Videbech et al., 2002) geralmente acompanhada de déficits funcionais.  
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Em animais de laboratório, já foi observado que o estresse de restrição leva a 

um aumento da subunidade NR1 do receptor glutamatérgico do tipo NMDA no 

hipocampo. A subunidade NR1 é a principal subunidade do receptor NMDA, e um 

aumento na sua expressão pode levar a um aumento do número de receptores do 

tipo NMDA na região e, consequentemente uma ativação mais elevada em situações 

onde há a liberação de glutamato, como situações de estresse. Também já foi 

relatado que há aumento na liberação de glutamato em estruturas como o 

hipocampo e o córtex pré-frontal frente a situações de estresse (Moghaddam, 1993, 

2002). Essa hiperativação glutamatérgica pode ser uma das responsáveis pelos 

danos estruturais causados nessas estruturas com a persistência do estresse. 

O eixo HPA parece estar com suas funções fora de ordem em pacientes 

depressivos (Juruena et al., 2004, Douglas and Porter, 2012, Herman et al., 2012). 

Essa disfunção parece variar de acordo com o subtipo de depressão apresentado, 

sendo hiperfuncionante na depressão maior (Juruena et al., 2004). Essa 

hiperativação é demonstrada por mensurações urinárias de cortisol livre ou por 

medidas de CRH no líquido cefalorraquidiano de pacientes depressivos (medidas 

diretas, Nemeroff et al., 1984) ou por testes nos mecanismos de retroalimentação 

negativa, como o teste de supressão por dexametasona ou pelo teste de supressão 

por dexametasona e CRF (Heuser et al., 1994, Rybakowski and Twardowska, 1999, 

Nestler et al., 2002). Além disso, essa hiperativação parece ser sensível ao 

tratamento com antidepressivos (De Bellis et al., 1993). 

As grandes concentrações de glicocorticoides circulantes perante estresse 

intenso e/ou sustentado, como já mencionado, podem levar a lesões no hipocampo. 

Essas lesões levariam à disfunção hipocampal, levando a falhas nos mecanismos de 

retroalimentação negativa pelos quais esta estrutura é responsável. Com essa resposta 
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diminuída, novos episódios de estresse levariam a maiores concentrações de 

glicocorticoides que, por sua vez, levariam a mais lesões no tecido hipocampal (Keck 

and Holsboer, 2001). Essas lesões seriam evidenciadas, por exemplo, por diminuição 

no tamanho somático de células piramidais hipocampais, diminuição da arborização 

dendrítica, indução de apoptose e diminuição da neurogênese hipocampal (Lucassen et 

al., 2001a, Lee et al., 2002, Santarelli et al., 2003, Stockmeier et al., 2004, Stockmeier 

and Rajkowska, 2004, Czeh and Lucassen, 2007). 

Em relação ao sistema nitrérgico, o envolvimento do NO hipocampal na 

neurobiologia de comportamentos relacionados ao estresse tem sido bastante 

evidenciado nos últimos anos. Primeiramente, a NOS é amplamente expressa no 

hipocampo (Bredt et al., 1990, Bredt et al., 1991), e há evidências de que em 

cérebros de pacientes deprimidos haveria um aumento da expressão da nNOS no 

hipocampo (Oliveira et al., 2008). 

Dados do nosso grupo de pesquisa indicam a participação do NO produzido no 

hipocampo em comportamentos relacionados à depressão. Joca e cols. (2006) 

mostraram que administração de um inibidor da NOS diretamente no hipocampo dorsal 

de ratos, diminuiu o comportamento de imobilidade no teste do nado forçado, um 

comportamento considerado tipo depressivo. O efeito tipo antidepressivo de inibidores da 

NOS administrados diretamente no hipocampo foi corroborado por trabalhos na literatura 

no teste do nado forçado (Hiroaki-Sato et al.); teste do estresse crônico variado (Wang et 

al., 2008) e desamparo aprendido (Joca et al., 2008). Além disso, a inibição da guanilato 

ciclase solúvel (sGC), principal alvo farmacológico do NO, diretamente no hipocampo 

também induz efeitos do tipo antidepressivo no nado forçado (Sales et al., no prelo). 

Esses efeitos parecem ser mediados por alterações plástico-estruturais, uma vez que a 

inibição da NOS no hipocampo é capaz de aumentar a expressão de CREB, BNDF e 
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também a neurogênese hipocampal (Canossa et al., 2002, Kim et al., 2006, Arora et al., 

2007, Luo et al., 2007, Hu et al., 2008). Além disso, muitos trabalhos indicam a possível 

participação da via nitrérgica no efeito antidepressivo dos antidepressivos ou a interação 

da via nitrérgica hipocampal com a via serotoninérgica, a qual se acredita que possui um 

papel essencial para o mesmo efeito. A administração de antidepressivos no hipocampo 

diminui a atividade da NOS (Wegener et al., 2003) bem como a quantificação de nitritos e 

nitratos, uma medida indireta da produção de NO (Ikenouchi-Sugita et al., 2009). 

Também já foi descrito que a administração de agonistas de receptores serotoninérgicos 

do tipo 5HT1A, um dos receptores que seria essencial para o correto funcionamento do 

hipocampo no processamento afetivo, é capaz de diminuir a liberação de glutamato (Dijk 

et al., 1995, Matsuyama et al., 1996) e também de diminuir os níveis de NO e cGMP 

(Strosznajder et al., 1996) no hipocampo. No mesmo sentido, a administração de L-

arginina, substrato da NOS, é capaz de atenuar os efeitos do tipo antidepressivo da 

sertralina no FST (Inan et al., 2004), e o NO endógeno já foi descrito como capaz de 

diminuir as concentrações de serotonina no hipocampo (Wegener et al., 2000). Por 

último, Salchner e cols. (Salchner et al., 2004), utilizando camundongos geneticamente 

modificados para não expressar a enzima nNOS (camundongos nNOS-/-), mostraram 

que os animais nNOS-/- apresentavam maior número de células Fos-IR em relação aos 

animais normais em CA1, CA3 e no giro denteado do hipocampo dorsal após passarem 

pelo estresse do nado forçado. Isso indica a participação do óxido nítrico produzido no 

hipocampo age como modulador da resposta comportamental induzida pelo estresse do 

nado forçado em camundongos. 

Esses resultados evidenciam a importância da via nitrérgica hipocampal na 

modulação das funções hipocampais relacionadas com a resposta ao estresse. Por 

isso, apesar dos resultados negativos envolvendo os neurônios nNOS-IR neste 
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trabalho, é pouco provável que essa via não tenha participação no desenvolvimento 

do comportamento de desamparo e/ou no efeito tipo antidepressivo de drogas 

relatado neste trabalho. A ausência de evidências deve ser oriunda de limitações 

metodológicas aqui utilizadas. 

  

4.3.2 Amígdala 

 

4.3.2.1 Resultados 

 

O tratamento repetido, mas não o agudo, com desipramina diminuiu o número 

de células Fos-IR na amígdala basolateral (ANOVA de uma via, F2,29=5078, 

p=0,0129; pós-teste de Dunnett, p<0,05), porém não houve efeitos significativos na 

quantidade de células nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,29=1,778, p=0,1869). O 

tratamento repetido, mas não o agudo, com fluoxetina também diminuiu tanto o 

número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,17=3,714, p=0,0459; pós-teste de 

Dunnett, p<0,05) quanto o número de células nNOS-IR (Kruskal-Wallis test, K-W 

statistic=7,01, p=0,03). Já o tratamento repetido com imipramina não induziu efeitos 

significativos nem no número de células Fos-IR (teste t de student, t29=0,9255, 

p=3623) nem no número de células nNOS-IR (teste t de student, t29=0,583, 

p=0,5644). Esses dados estão representados na Figura 23. 

A contagem de células dupla-IR na região BlAm dos animais resultou em um 

número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise estatística. 

Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação indicaram uma correlação positiva entre o número 

de células Fos-IR e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do 

LH (Figura 24). 
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Figura 23. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR na região 
basolateral da amígdala. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em 
relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,05. 
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Figura 24. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região basolateral da amígdala e o número de falhas em escapar ou fugir dos 
choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 25. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
BlAm de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados 
com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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O tratamento agudo, mas não o repetido, com desipramina (ANOVA de uma 

via, F2,30=20,26, p<0,0001; pós-teste de Dunnett, p<0,05) e fluoxetina (ANOVA de 

uma via, F2,16=15,05, p=0,0002; pós-teste de Dunnett, p<0,05) aumentou o número 

de células Fos-IR na amígdala central. Não houve efeitos significativos induzidos 

pelo tratamento nem com desipramina (ANOVA de uma via, F2,30=0,8331, p=0,4445) 

ou com fluoxetina (ANOVA de uma via, F2,16=0,009988, p=0,9901) quanto ao 

número de células nNOS-IR. Já o tratamento repetido com imipramina não induziu 

efeitos significativos nem no número de células Fos-IR (teste t de student, t27=1,633, 

p=0,114) nem no número de células nNOS-IR (teste t de student, t29=1,901, 

p=0,0672). Porém, como é possível observar na figura 26, houve uma tendência do 

tratamento em aumentar os dois parâmetros analisados. 

A contagem de células dupla-IR na região CeAm dos animais resultou em um 

número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise estatística. 

Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região CeAm 

não apontou correlações significativas (Figura 27). 
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Figura 26. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR na região 
central da amígdala. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em relação 
à média apresentada pelo grupo Naïve. *** = p<0,001. 
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Figura 27. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região central da amígdala e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 28. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
CeAm de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados 
com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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O tratamento repetido, mas não o agudo, com desipramina (ANOVA de uma 

via, F2,28=5,044, p=0,0135; pós-teste de Dunnett, p<0,05) ou com fluoxetina (ANOVA 

de uma via, F2,16=3,804, p=0,0445; pós-teste de Dunnett, p<0,05) foi capaz de 

diminuir o número de células Fos-IR no núcleo lateral da amígdala, mas não houve 

diferenças significativas quanto ao número de células nNOS-IR (desipramina: 

ANOVA de uma via, F2,28=0,7289, p=0,4914; fluoxetina: ANOVA de uma via, 

F2,17=0,6826, p=0,5186). O tratamento repetido com imipramina não foi capaz de 

induzir alterações significativas quanto ao número de células Fos-IR (teste t de 

student, t29=0,8585, p=0,3976) ou nNOS-IR (teste t de student, t29=0,33, p=0,7438). 

Os dados são apresentados na figura 29. 

A contagem de células dupla-IR na região LAm dos animais resultou em um 

número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise estatística. 

Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação indicaram uma correlação positiva entre o número 

de células Fos-IR e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do 

LH (Figura 30). 
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Figura 29. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR na região 
lateral da amígdala. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em relação 
à média apresentada pelo grupo Naïve. 
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Figura 30. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região lateral da amígdala e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 31. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
LAm de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados com 
DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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O tratamento agudo, mas não o repetido, com desipramina (ANOVA de uma 

via, F2,30=4,585, p=0,0183; pós-teste de Dunnett, p<0,05) aumentou o número de 

células Fos-IR na amígdala medial. Não houve efeitos significativos induzidos pelo 

tratamento com fluoxetina sobre o número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, 

F2,17=0,4823, p=0,6255), ou com desipramina (ANOVA de uma via, F2,30=1,295, 

p=0,2885) ou com fluoxetina (ANOVA de uma via, F2,17=0,9247, p=0,4157) quanto 

ao número de células nNOS-IR. Já o tratamento repetido com imipramina não 

induziu efeitos significativos no número de células Fos-IR (teste t de student, 

t30=0,02034, p=0,9839), mas sim no número de células nNOS-IR (teste t de student, 

t30=2,126, p=0,0418). Os dados podem ser observados na Figura de número 32. 

A contagem de células dupla-IR na região MeAm dos animais resultou em um 

número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise estatística. 

Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região MeAm 

não apontou correlações significativas (Figura 33). 
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Figura 32. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR na região 
medial da amígdala. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem em relação 
à média apresentada pelo grupo Naïve. * = p<0,05. 
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Figura 33. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região medial da amígdala e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 34. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
MeAm de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados 
com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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4.3.2.2 Discussão 

 

 Apesar de a amígdala ser tradicionalmente relacionada à neurobiologia da 

ansiedade e do medo, há um crescente no número de trabalhos apontando para seu 

envolvimento na neurobiologia dos transtornos psiquiátricos relacionados ao 

estresse em geral (Shin and Liberzon 2009).  

 A amígdala teria como uma de suas principais funções fazer a detecção de 

estímulos externos potencialmente (e, às vezes, verdadeiramente) perigosos para o 

indivíduo, e fazer a ligação desses estímulos aversivos com as respostas 

comportamentais de defesa adequadas (LeDoux 2003). Apesar de algumas 

discussões na literatura quanto às subdivisões anatômicas da amígdala e aos 

critérios utilizados para essa classificação (LeDoux, 2007), uma ideia bastante 

difundida na literatura é a de que a amígdala consistiria em duas regiões 

evolutivamente distintas: uma região mais primitiva, relacionada ao sistema olfatório 

(a região córtico-medial, que consiste basicamente das porções medial e central da 

amígdala) e uma região mais nova, relacionada com o neocortex (a região 

basolateral, que consiste basicamente das porções lateral e basolateral da 

amígdala; Sah et al., 2003, LeDoux, 2007). 

 A amígdala lateral é uma porção que recebe muitas projeções de áreas 

importantes dos sistemas sensoriais. Os sistemas auditivos, visual, somatossensorial, 

olfativo e gustativo possuem projeções para a LAm. Essas aferências somadas àquelas 

que chegam às outras áreas da amígdala permitem que o complexo amigdaloide 

processe informações dos mais variados tipos. Já a porção central da amígdala é 

conhecida como uma importante área de saída da informação já processada 

internamente, sendo responsável pela expressão de respostas emocionais e respostas 
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fisiológicas associadas. Sabe-se, por exemplo, que a CeAm possui projeções para 

sistemas moduladores (noradrenérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e 

dopaminérgicos), para a substância cinzenta periaqueductal (PAG) e hipotálamo. A 

amígdala basolateral também funciona como uma via de saída de informação, enviando 

projeções para regiões com funções mais elaboradas (menos reacionais), como o 

córtex pré-frontal e o estriado ventral (LeDoux, 2007). 

 Há uma indução na transcrição de IEGs nos núcleos amigdaloides de ratos 

constitutivamente, assim como foi encontrado no presente trabalho. Herdegen e 

cols. (1995) mostram que, em condições basais, foram encontradas marcações 

positivas para as proteínas c-Jun, JunB, JunD, c-Fos, FosB e Krox-24 nos núcleos 

central e basolateral da amígdala de ratos da linhagem Sprague-Dawley, detectadas 

através de imunohistoquímica. Esses níveis basais de ativação de IEGs seriam 

relacionados ao dia-a-dia normal do animal em sua gaiola, num contexto fisiológico, 

tendo em vista que não houve estímulos intencionais induzidos nos animais. Por 

outro lado, Krukoff e cols. (1997) não encontraram células Fos-IR nos núcleos 

amigdaloides de ratos em condições basais (sem exposição a estressores), mas 

também não explicaram claramente os resultados encontrados. Nossos resultados 

também indicam a presença constitutiva de células Fos-IR nos núcleos amigdaloides 

como um todo, apesar desse número ter sido baixo. Considerando a discussão de 

Herdegen e cols. (1995) e as dadas funções da amígdala, essa expressão basal de 

Fos significaria a manutenção das atividades basais da amígdala. 

 O estresse induzido por choque nas patas aumentou de forma expressiva o 

número de células Fos-IR em todas as subestruturas analisadas, especialmente a 

BlAm (Figura 23).  É bem estabelecido na literatura que diversos estressores 

podem induzir a ativação da amígdala, medida, por exemplo, pela expressão de Fos 
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(para revisão sobre o assunto, ver Knapska et al., 2007). Teste do medo 

condicionado, labirinto em cruz elevado, labirinto em T elevado, exposição ao odor 

de predador, teste do campo aberto, teste do residente intruso, testes de reforço 

comportamental apetitivo, teste da interação social, teste do nado forçado são 

alguns dos exemplos das manipulações que podem induzir a expressão de Fos nos 

núcleos da amígdala (Bilang-Bleuel et al., 2002, Knapska et al., 2007, Muigg et al., 

2007, Wulsin et al., 2010, Silva et al., 2012). Todos esses testes avaliam aspectos 

relacionados com sintomas presentes em indivíduos depressivos (como ansiedade, 

interação social, hedonia e outros). 

 O tratamento repetido com desipramina e fluoxetina induziu uma diminuição 

no numero de células Fos-IR tanto na LAm quanto na BlAm, indicando uma 

participação dessas duas regiões no efeito tipo antidepressivo ou anti-aversivo 

apresentado pelos animais. 

 Estudos de neuroimagem funcional indicam que a amygdala de pacientes 

depressivos parece estar hiperfuncionante (Peluso et al., 2009), especialmente 

quando testados em testes de resposta a faces humanas tristes ou imagens de 

medo (Sheline et al., 2001, Fu et al., 2004). Além disso, essa atividade aumentada 

parece normalizar com o tratamento antidepressivo. Drevets e cols. (1992) também 

mostram que a taxa metabólica da amígdala de pacientes depressivos se normaliza 

após o tratamento com antidepressivos (Drevets et al., 1992). 

 As porções lateral e basolateral da amígdala, juntamente com a região 

central, possuem papel importante tanto na aquisição quanto na expressão da 

resposta emocional condicionada no teste do medo condicionado (LeDoux, 2000). A 

amígdala lateral seria a porta de entrada do estímulo sensorial e a amígdala 

basolateral seria responsável principalmente pela mediação das reações ao 
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estímulo, principalmente com componente simpático (Knapska, Radwanska et al. 

2007). Dessa forma, os resultados podem indicar uma possível modificação de como 

o animal interpreta o estímulo estressante recebido, podendo modificar todo o 

comportamento resultante. No entanto se essa diminuição na ativação dessas duas 

subáreas da amígdala (assim como no PFC e no hipocampo) faz parte da causa ou 

da consequência da ação da droga neste contexto, é uma questão que merece ser 

investigada mais a fundo.  

 O tratamento agudo com desipramina e fluoxetina induziu aumento no 

número de células Fos-IR na CeAm, e o tratamento agudo com desipramina também 

aumentou o número de células Fos-IR na MeAm (o tratamento agudo com fluoxetina 

também aumentou o número de células Fos-IR na MeAm, porém esse aumento não 

foi estatisticamente significativo – Figura 32). Diversos estudos mostram a ativação 

da amígdala córtico-medial após administração aguda de diferentes antidepressivos 

(Beck, 1995, Beck and Fibiger, 1995, Thomsen and Helboe, 2003, Slattery et al., 

2005). Em um estudo sobre o efeito da administração aguda de diferentes drogas 

sobre a expressão de Fos, Slattery e cols. (2005) mostraram que a administração 

aguda de fluoxetina, imipramina, cloreto de lítio ou mirtazapina induziu o mesmo tipo 

de efeito, elevando a contagem de células Fos-IR na amígdala central. Os autores 

do trabalho discutem um pouco sobre trabalhos de neuroimagem onde haveria 

indícios de hiperativação amigdalar em indivíduos depressivos (para revisões sobre 

o assunto ver Drevets 1999, Price and Drevets). Porém, a resolução das técnicas de 

neuroimagem realizadas não permitem subdivisões da amígdala, impedindo uma 

definição de quais estariam envolvidas nesses efeitos. Outro estudo mostrando 

efeitos similares foi o de Beck (Beck 1995), onde a administração aguda de iprindol, 

nortriptilina, A-75200 (um inibidor da recaptação de catecolaminas; Firestone et al., 
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1993) fluoxetina, desipramina, bupropiona ou tranilcipromina induziu aumento de 

células Fos-IR na porção central da amígdala. Os autores relatam a possibilidade de 

essa ser uma possível estrutura chave na ação antidepressiva das drogas testadas, 

embora a administração realizada no estudo tenha sido aguda e a resposta dos 

antidepressivos na clínica funcione apenas com o tratamento crônico. Além disso, os 

autores dizem que a administração repetida com desipramina em ratos submetidos a 

choques nas patas, induziu uma reversão do comportamento induzido por estresse e 

também alterou a expressão de Fos na amígdala central (Beck 1995). Vale lembrar 

que resultados similares com a administração repetida de desipramina ou fluoxetina 

foram encontrados neste estudo, porém, nas porções lateral e basolateral da 

amígdala e não na central. Assim como o discutido no trabalho de Beck e cols. 

(Beck, 1995), a ativação da porção central amigdaloide por administração aguda de 

antidepressivos pode ser vista como um mecanismo de ação comum a essas 

drogas, uma vez que praticamente todos os estudos que efetuam esse tipo de 

administração com antidepressivos, mostram esse mesmo resultado. 

 Além disso, é sabido que o tratamento com drogas antidepressivas induz efeitos 

ansiogênicos quando utilizados para o tratamento da depressão ou para o tratamento 

de transtornos relacionados à ansiedade (Lipinski et al., 1989, Amsterdam et al., 1994, 

Salchner and Singewald, 2002). Este efeito ansiogênico induzido por administração 

aguda de antidepressivos também acontece em modelos animais utilizados para estudo 

da ansiedade como o labirinto em cruz elevado (Handley and McBlane, 1993, Silva et 

al., 1999, Silva and Brandao, 2000), teste de interação social (File et al., 1999, To et al., 

1999, To and Bagdy, 1999, Bristow et al., 2000, Dekeyne et al., 2000, Bagdy et al., 

2001) e o teste da caixa claro-escuro (Griebel et al., 1994, Sanchez and Meier, 1997, 

Artaiz et al., 1998). Dessa forma, o aumento da ativação da região córtico-medial da 
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amígdala seria um indício desse efeito ansiogênico, evidenciando talvez, uma maior 

ativação das vias que levam a estruturas como PAG e PVN, contribuindo para a 

resposta de fuga e hiperativação do eixo HPA. 

 O tratamento repetido com imipramina aumentou o número de nNOS-IR na 

MeAm enquanto o tratamento repetido com fluoxetina apresentou uma tendência em 

diminuir o mesmo parâmetro na BlAm. A enzima NOS está presente em basicamente 

todos os núcleos amigdaloides (Rodrigo et al., 1994, Krukoff and Khalili, 1997), porém 

em padrões bastante diversos quando comparados os subnúcleos. Usunoff e cols. 

(2006), corroboram os dados aqui encontrados e trazem em seu trabalho que a porção 

medial seria aquela que possui, dentro da amígdala, uma das maiores populações de 

neurônios que contém nNOS com grande ramificação neuronal apresentando marcação 

positiva para NADPH-diaforase, uma medida indireta de localização da enzima. Talvez 

essa população de neurônios que expressam a enzima NOS na amígdala medial tenha 

um papel importante no desenvolvimento de comportamentos relacionados ao estresse 

ou no efeito do tipo antidepressivo induzido por algumas drogas, como a imipramina. 

Diferentes tipos de estresse podem aumentar a ativação de neurônios que expressam a 

enzima NOS na MeAm como a simples exposição a ambientes novos e estresse 

gerado por restrição (Krukoff and Khalili, 1997) e a exposição a predador (Guimaraes et 

al., 2005). Além disso, é sabido que a LTP na MeAm pode ser induzida por 

administração de doadores de óxido nítrico em fatias de cérebro (Abe et al., 1996) e que 

drogas que inibem ou bloqueiam diferentes elementos da via do NO podem bloquear a 

LTP nessa estrutura (Watanabe et al., 1995), o que não acontece na LAm. A LTP é um 

processo de plasticidade sináptica que está envolvido com aprendizado e memória e 

apesar de, na amígdala, este processo ter sido muito mais estudado na região 

basolateral, é bastante provável que a LTP na região córtico-medial também participem 
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dos mecanismos envolvidos principalmente na consolidação de memória aversiva 

(Dityatev and Bolshakov, 2005, Sigurdsson et al., 2007). Em conjunto, esses dados 

indicam a possibilidade de um papel bastante importante do sistema nitrérgico da 

MeAm na mediação de comportamentos reacionados ao estresse e memória.  

 

4.3.3 Córtex pré-frontal 

 

4.3.3.1 Resultados 

 

O tratamento repetido, mas não o agudo, com desipramina induziu uma 

diminuição no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,28=4,845, p=0,0156; 

pós-teste de Dunnett, p<0,05), mas não alterou significativamente o número de 

células nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,28=3,009, p=0,0655) na região infra-límbica 

do córtex pré-frontal medial. O tratamento com fluoxetina ou imipramina não alterou 

o número de células Fos-IR (fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,15=1,348, p=0,2895; 

e imipramina: teste t de student, t29=0,4623, p=0,6473) ou nNOS-IR (fluoxetina: 

ANOVA de uma via, F2,17=3,057, p=0,0734; e imipramina: teste t de student, 

t29=0,3422, p=0,7347). Esses dados são mostrados na figura 35. 

A contagem de células dupla-IR na região IL do mPFC dos animais resultou 

em um número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise 

estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região IL do 

mPFC não indicou correlações significativas (Figura 36). 
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Figura 35. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR no córtex 
pré-frontal medial infra-límbico. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem 
em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. 
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Figura 36. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região infra-límbica do córtex pré-frontal medial e o número de falhas em escapar ou 
fugir dos choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear 
dos dados apresentados. 
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Figura 37. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
IL do mPFC de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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O tratamento repetido, mas não o agudo, com desipramina induziu uma 

diminuição no número de células Fos-IR (ANOVA de uma via, F2,28=6,378, 

p=0,0,0052; pós-teste de Dunnett, p<0,05), mas não alterou significativamente o 

número de células nNOS-IR (ANOVA de uma via, F2,28=0,2122 , p=0,8101) na região 

pré-límbica do córtex pré-frontal medial. O tratamento com fluoxetina ou imipramina 

não alterou o número de células Fos-IR (fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,15=1,648, 

p=0,2255; e imipramina: teste t de student, t29=0,3784, p=0,7079) ou nNOS-IR 

(fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,15=1,165, p=0,3386; e imipramina: teste t de 

student, t29=0,8735, p=0,3895). Esses dados são mostrados na figura 38. 

A contagem de células dupla-IR na região PL do mPFC dos animais resultou 

em um número muito baixo de células e por isso não foi inserido na análise 

estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região IL do 

mPFC não indicou correlações significativas (Figura 39). 
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Figura 38. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR ou nNOS-IR no córtex 
pré-frontal medial pré-límbico. Dados expressos em média ± SEM da porcentagem 
em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. 
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Figura 39. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região pré-límbica do córtex pré-frontal medial e o número de falhas em escapar ou 
fugir dos choques dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear 
dos dados apresentados. 
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Figura 40. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
PL do mPFC de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais 
tratados com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados 
para imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR 
em preto e nNOS-IR em marrom. 
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4.3.3.2 Discussão 

 

 O córtex pré-frontal medial destaca-se na literatura científica, com a 

demonstração recorrente e cada vez mais importante de sua participação da 

modulação dos “efeitos do controle sobre o estressor” (stressor controllability effects) 

(Baratta et al., 2009). As funções básicas relacionadas com o mPFC são 

consideradas funções de alta ordem como tomada de decisões, memória e 

aprendizado, além de sua participação na modulação dos sistemas autonômico e 

neuroendócrino na resposta ao estresse (Czeh et al., 2008). Assim, possíveis falhas 

no sistema, como redução de arborização dendrítica ou morte celular, acabam por 

comprometer o bom funcionamento do mPFC, podendo levar a consequências como 

o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos relacionados ao estresse. 

 O mPFC possui grande número de conexões com diversas outras áreas do 

sistema límbico como, por exemplo, a amígdala, o hipocampo e o núcleo dorsal da 

rafe (Hartley e Phelps, 2010, Price e Drevets, 2009, Hoover e Vertes, 2007), que 

também estão envolvidos com a neurobiologia do estresse. 

 O córtex pré-frontal pode ser dividido, basicamente de acordo com suas 

conexões anatômicas e função entre porção ventro-medial e porção dorsolateral 

(Rosenkilde, 1979, Kringelbach and Rolls, 2004, Zald, 2007). A porção ventral 

compreende as porções infra-límbica e pré-límbica (Vertes, 2004). O IL teria como 

funções principais regulação da atividade visceral e autonômica, com projeções para 

o BST e vários núcleos da amígdala, entre outros; e o PL teria como funções 

principais a regulação de funções límbico-cognitivas. Com projeções para o núcleo 

accumbens, PVN, amígdala basolateral e rafe, entre outros (Vertes, 2004).  
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 O grupo do prof. Steven Maier, um dos pioneiros a utilizar o modelo do 

desamparo aprendido, estudou parte do envolvimento do DRN no desenvolvimento 

das consequências comportamentais dos choques inescapáveis em ratos (Maier et 

al., 1994, Maier et al., 1995, Sutton et al., 1997). Acredita-se que o desenvolvimento 

do estado de desamparo em ratos aconteça como resultado de uma potente 

ativação do DRN durante a exposição aos choques inescapáveis (Maswood et al., 

1998, Grahn et al., 1999). A ativação dessa estrutura promove liberação de 

serotonina nas regiões inervadas pelas fibras oriundas do DRN como, por exemplo, 

a amígdala (Amat et al., 1998), o mPFC (Bland et al., 2003, Amat et al., 2005) e o 

próprio DRN (Maswood et al., 1998, Amat et al., 2001). No entanto, essa intensa 

ativação do DRN promove dessensibilização dos receptores 5HT1A (inibitórios) no 

DRN, de modo que um estímulo estressante que for aplicado posteriormente levaria 

a uma descarga exagerada de serotonina nas regiões para onde os neurônios do 

DRN enviam suas projeções, o que então ocasionaria alterações comportamentais 

como congelamento e aumento de ansiedade (aumento de serotonina no PFC e na 

amígdala), prejuízo dos mecanismos de fuga (aumento de serotonina na dlPAG) e a 

hipervalorização de memórias aversivas (aumento de serotonina no hipocampo). 

Além disso, o DRN por si só, parece não ser capaz de processar se o estresse é 

controlável ou não. Esse processamento parece ser realizado ao menos em parte 

pelo mPFC que pode, por sua vez, através de suas aferências para o DRN, diminuir 

a ativação deste quando o estresse é controlável (Amat et al., 2005).  Esses 

resultados mostram a importância que o mPFC teria na resposta comportamental a 

estímulos estressantes, principalmente de origem psicossocial. 

 Pelo conhecimento dos autores, este é o primeiro trabalho que mostra o 

tratamento repetido com desipramina diminuindo o número de células Fos-IR no PL 
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e IL do cérebro de animais submetidos ao LH quando comparados com o cérebro de 

animais tratados com veículo. Isso indica que essas regiões do mPFC passam a ser 

menos recrutadas nos animais que passaram por esse tratamento repetido (mas não 

pelo tratamento agudo com a mesma droga, ou com o tratamento com as outras 

drogas testadas, fluoxetina ou imipramina). Esses resultados são corroborados por 

diversos trabalhos encontrados na literatura. Por exemplo, Duncan e cols. (Duncan 

et al., 1996) mostraram que o tratamento repetido com desipramina (durante três 

semanas) antagonizou o aumento de células Fos-IR no mPFC em ratos submetidos 

ao FST, quando comparados com o cérebro de animais não tratados. No mesmo 

sentido, Jama e cols. (Jama et al., 2008), mostraram que o tratamento repetido com 

desipramina antes da exposição de ratos ao FST, diminui os níveis do mRNA para c-

fos no PFC. Ainda corroborando esses dados, há evidências de que o bloqueio do 

mPFC promove efeito tipo antidepressivo em modelos animais (Koenigs et al., 2008, 

Hamani et al., 2009, Scopinho et al., 2010), assim, o efeito antidepressivo estaria 

relacionado com uma menor ativação dessa estrutura. Em indivíduos depressivos, 

alguns pesquisadores relatam indicações de hiperativação cortical (Fitzgerald et al., 

2008), embora a questão da hiper ou da hipoativação cortical na depressão ainda 

seja um pouco controversa (Drevets, 1999). Por exemplo, pacientes depressivos 

exibem uma maior ativação do mPFC e do córtex cingulado anterior (ACC) durante 

um teste envolvendo processamento de palavras negativas e autorreferência 

(Yoshimura et al., 2010).  No mesmo sentido, diversos tipos de estresse diferentes 

parecem eliciar um aumento de atividade do mPFC, incluindo o estresse induzido 

por nado forçado (Duncan et al., 1993, Salchner et al., 2004, Muigg et al., 2007), 

restrição (Ostrander et al., 2003) e choques inescapáveis (Li and Sawchenko, 1998, 

Bland et al., 2005). Esse efeito de aumento da atividade no mPFC induzido por 
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estresse também é descrito como revertido pelo tratamento repetido com 

antidepressivos (Duncan et al., 1996, Muigg et al., 2007, Jama et al., 2008).  

 O trabalho de Silva (2012) mostra que a administração de fluoxetina, 

venlafaxina ou 7-NI é capaz de reverter o aumento do número de células Fos-IR 

induzido pelo estresse do nado forçado tanto no PL quanto no IL de ratos. Duncan e 

colaboradores (1996) também mostram que o tratamento repetido (três semanas) 

com imipramina impediu o aumento de células Fos-IR no mPFC de ratos induzido 

pela exposição ao nado forçado, igual ao tratamento com desipramina. No presente 

trabalho, o tratamento realizado com imipramina ou fluoxetina não induziu o mesmo 

tipo de efeito. Vale ressaltar que o FST e o LH apesar de ambos serem 

considerados modelos animais de depressão por muitos autores e serem bastante 

utilizados ao redor do mundo, possuem diferenças consideráveis, principalmente 

quanto ao agente estressor e à duração do modelo. Essas diferenças refletem não 

só no tipo de comportamento induzido por cada teste, mas, também, nas estruturas 

envolvidas e provavelmente na forma como cada agente estressor leva a ativação 

de cada estrutura no cérebro dos animais. 

 Nenhuma diferença significativa foi encontrada em relação ao número de 

células nNOS-IR, e a contagem de células duplamente marcadas levou a um 

número pequeno e difícil de analisar. Os dados relativos ao número de células 

dupla-IR podem ser visualizados no anexo III. 

 Em relação à via do NO no mPFC, diversos autores indicam sua possível 

participação em processos relacionados aos transtornos depressivos e outros 

transtornos psiquiátricos, sendo que  a presença da NOS no mPFC já foi 

demonstrada há muito (Bredt et al., 1990, Bredt et al., 1991). 
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 Trabalhos do nosso grupo de pesquisa mostram a relação da via do 

Glutamato-NO-sGC do mPFC na modulação de comportamentos relacionados à 

depressão, causados por estresse incontrolável (Pereira et al., 2013; Pereira et al., 

2015). Pereira e cols. (2013) mostraram que o estresse pelo nado forçado induz ao 

aumento dos níveis de nitrito e nitrato (metabólitos do NO e uma medida indireta da 

produção local de NO) no mPFC de camundongos e que esse efeito foi revertido 

pela administração de PPADS, um antagonista purinérgico. Essa droga agiria sobre 

os receptores do tipo P2, que são canais iônicos os quais, uma vez abertos, 

permitem a entrada de cálcio nos neurônios. Essa entrada de cálcio pode levar à 

ativação da nNOS da mesma maneira que acontece com a ativação dos receptores 

NMDA pelo glutamato. Ademais, Pereira e cols. (2015) mostram que a administração 

de LY235959 (antagonista dos receptores NMDA) diretamente no PL ou no IL induz 

efeitos do tipo-antidepressivo, diminuindo o tempo de imobilidade no FST em ratos. 

Experimentos subsequentes mostram que a via como um todo está envolvida, uma 

vez que a administração de NPA (inibidor da nNOS) e ODQ (inibidor da sGC) 

também induz o mesmo efeito de diminuir o tempo de imobilidade no FST (Pereira et 

al., 2015). 

 Sabe-se que esta mesma via também está envolvida na expressão do medo 

condicionado contextual (Resstel et al., 2008). Tanto a resposta de congelamento 

quanto os parâmetros cardiovasculares analisados durante a reexposição dos 

animais à caixa onde antes receberam choques inescapáveis foram diminuídas com 

a administração de LY235959 (antagonista dos receptores NMDA), NPA (Nω-propil-

L-arginina, inibidor da nNOS) ou CPTIO (Carboxi-PTIO, sequestrador de NO) 

diretamente no mPFC. Além disso, camundongos knock-out para nNOS apresentam 

deficiências cognitivas relacionadas à funcionalidade do mPFC (Zoubovsky et al., 
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2011), como um pior desempenho no teste do medo condicionado e no teste de 

reconhecimento de objetos, evidenciando a importância da nNOS para o 

funcionamento do mPFC. 

 Curiosamente, ao fazer a correlação do número de células nNOS-IR por 

0.1mm2 em relação ao número de falhas no teste, houve uma correlação positiva 

para o grupo tratado com veículo (Figura 39), isto é, quanto maior o número de 

células com nNOS no PL, maior o número de falhas no teste do desamparo. 

Considerando que essas células, quase que na sua totalidade não apresentaram 

dupla marcação (indicando que não teriam sido ativadas), e que por mais que a 

correlação tenha sido positiva, o número total de células nNOS-IR foi pequeno, 

dificultando conclusões claras a respeito. Mas, uma interpretação possível desse 

resultado seria que os animais com um maior número de células nNOS-IR no PL e, 

consequentemente, produzissem mais NO nessa região, estariam mais susceptíveis 

a falhar no teste do desamparo. Diversos tipos de estresse parecem favorecer a via 

do NO no mPFC, como estresse crônico de restrição (Gadek-Michalska et al., 2012), 

isolamento social crônico (Zlatkovic e Filipovic), e nado forçado (Murakami et al., 

2009). Além disso, a redução de NO no PFC induz efeito tipo-antidepressivo, ao 

menos no FST(Pereira et al., 2013). Esse aumento de NO induzido por episódios de 

estresse repetido ou sustentado pode levar às disfunções do mPFC verificadas em 

animais de laboratório submetidos a essas situações, bem como em pacientes 

depressivos. Assim, uma maior expressão da enzima nessa estrutura pode indicar 

uma maior produção de NO mesmo em situações basais sem a exposição a 

estressores intensos, levando a uma predisposição ao aparecimento de 

comportamentos relacionados com a depressão. 
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 Apesar do crescente número de trabalhos evidenciando a importância do NO 

do mPFC em processos relacionados a transtornos psiquiátricos, nossos resultados 

mostraram uma baixa marcação de células nNOS-IR no PL e no IL. Considerando 

que diversos trabalhos supracitados indicam que haveria um aumento da produção 

de NO após situações de estresse, imaginava-se que haveria, nos grupos de 

animais estressados, um aumento do número de células duplamente marcadas para 

Fos e nNOS, evidenciando que mais células que contém essa enzima teriam sido 

ativadas. E mais, nos grupos cujo comportamento tipo depressivo foi revertido pelo 

tratamento com drogas, esperava-se uma reversão desse efeito de aumento da 

ativação de células duplamente marcadas. 

 Parece que a participação de neurônios capazes de produzir NO no mPFC 

não estariam sendo recrutados durante o teste do desamparo, nem no efeito de 

reversão desse comportamento induzido pela desipramina, fluoxetina ou imipramina. 

Porém, não é possível descartar a participação do NO como neuromodulador no 

comportamento analisado, uma vez que as análises feitas neste trabalho foram 

apenas em relação a neurônios que continham nNOS. O NO pode ser produzido por 

mais duas isoformas: a iNOS e a eNOS, ambas presentes no mPFC. Além disso, é 

importante ressaltar que as análises foram realizadas em apenas um momento 

(após o teste), relacionadas à expressão do comportamento de desamparo 

aprendido, de modo que isso não exclui uma possível participação do NO em outros 

momentos que poderiam contribuir, por exemplo, para o estabelecimento de 

alterações após o pré-teste que culminariam com a expressão do desamparo 

aprendido no dia do teste. 

 De qualquer maneira, houve aumento do número de células Fos-IR tanto no 

PL quanto no IL, o que aponta a possibilidade de outros neurônios não produtores 
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de NO estarem sendo recrutados perante o estímulo aplicado. Sabe-se que o mPFC 

possui diversos outros tipos de neurotransmissores além dos principais (GABA e 

Glutamato) como, por exemplo, a acetilcolina, a noradrenalina e a serotonina 

(Paxinos and Watson, 2004). Sendo assim, e sabendo da possibilidade de 

participação de outras substâncias nos comportamentos relacionados ao estresse e 

à depressão, outras neurotransmissões que não a nitrérgica com certeza participam 

também na modulação da resposta ao estresse dos choques nas patas, modulado 

pelo mPFC. 

 

4.3.4 Núcleo leito da estria terminal 

 

4.3.4.1 Resultados 

 

O tratamento agudo ou repetido com desipramina ou fluoxetina não induziu 

alterações significativas no número de células Fos-IR (desipramina: ANOVA de uma 

via, F2,28=1,358, p=0,2735 ; fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,13=3,379, p=0,0658), 

nNOS-IR (desipramina: ANOVA de uma via, F2,28=1,088, p=0,3507 ; fluoxetina: 

ANOVA de uma via, F2,13=3,241, p=0,0721) ou dupla-IR (desipramina: ANOVA de 

uma via, F2,28=0,1943, p=0,8245) no núcleo leito da estria terminal. Já o tratamento 

repetido com imipramina aumentou o número de células dupla-IR (teste t de student, 

t12=3,755, p=0,0027), mas não alterou significativamente o número de Fos-IR (teste t 

de student, t25=0,4726, t=0,6406) ou de nNOS-IR (teste t de student, t25=0,03874, 

p=0,9644). Os dados são mostrados na figura 41. 
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A contagem de células dupla-IR no BST dos animais do grupo tratado com 

fluoxetina resultou em um número muito baixo de células e por isso não foi inserido 

na análise estatística. Esses dados podem ser observados no anexo IV. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região MeAm 

não apontou correlações significativas (Figura 42). 

 

 
Figura 41. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
no núcleo leito da estria terminal. Dados expressos em média ± SEM da 
porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. ** = p<0,01. 
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Figura 42. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR no 
núcleo leito da estria terminal e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 43. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
BST de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados com 
DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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4.3.4.2 Discussão 

 

 O BST é uma estrutura assim nomeada devido à sua localização, em uma 

das extremidades da estria terminal, um feixe de axônios que o conecta com o 

complexo amigdaloide (Dumont, 2009). Estudos sobre suas conexões sugerem que 

o BST seria um núcleo relé que coordenaria a atividade de sistemas autonômicos, 

neuroendócrinos e somático-motores, organizando as informações recebidas 

(Prewitt and Herman, 1998, Dong and Swanson, 2003, 2004, 2006, Crestani et al., 

2013). Uma das vias na qual o BST desempenharia essa função é o eixo sistema 

límbico – HPA (Forray and Gysling, 2004, Choi et al., 2007, Choi et al., 2008a, Choi 

et al., 2008b, Evanson et al., 2009).  Esse sistema teria como estruturas chave o 

PFC, o hipocampo e a amígdala como modulares límbicos do eixo; e o BST como 

núcleo de processamento das informações enviando então o comando resultante ao 

PVN, que efetuaria a ação de acordo com a informação recebida (Choi et al., 2007, 

Choi et al., 2008a, Choi et al., 2008b).  

Já foi demonstrado que o BST pode ser ativado por diferentes estímulos 

estressantes como estresse por nado forçado (Muigg et al., 2007), labirinto em cruz 

elevado (Beijamini and Guimaraes, 2006b), e estresse por choques nas patas 

(Greenwood et al., 2005a). Essa ativação em decorrência do estresse parece ser 

diminuída com a administração de antidepressivos (Muigg et al., 2007, Silva et al., 

2012). Além disso, a inativação do BST utilizando-se microinjeções locais de cloreto 

de cobalto (um inibidor não específico de sinapses) induz a diminuição do tempo de 

imobilidade no teste do nado forçado em ratos, um efeito do tipo antidepressivo 

(Crestani et al., 2010). Esses efeitos parecem ser mediados por receptores da 

neurotransmissão noradrenérgica (Nagai et al., 2013). Outros estudos utilizaram 
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lesões no BST para verificar sua participação em comportamentos relacionados ao 

estresse. Treit e cols. (1998) mostraram que lesões na amígdala e na área septal 

lateral induziram efeitos ansiolíticos no teste do labirinto em cruz elevado e no teste 

de enterrar defensivo, e esse efeito não foi apresentado pelos animais com lesões 

no BST (Treit et al., 1998). Outros mostraram que lesões no BST aumentaram o 

tempo de imobilidade no nado forçado (Schulz and Canbeyli, 2000, Pezuk et al., 

2006), mas sem induzir modificações significativas no desempenho dos animais no 

teste do labirinto aquático de Morris. Esses dados indicariam uma participação 

importante do BST no comportamento de imobilidade, porém dissociado dos 

componentes cognitivos (Pezuk et al., 2006). Também já foi mostrado que lesões 

químicas no BST bloqueiam a potencialização do comportamento de congelamento 

e o aumento das falhas em escapar de choques no teste do desamparo aprendido 

(Hammack et al., 2004). Choques inescapáveis além de ativar, parecem sensibilizar 

os neurônios (especialmente da porção anterior) do BST (Greenwood et al., 2005b). 

Além disso, a atividade do BST tem sido relacionada com comportamento de 

anedonia induzido pelo modelo do estresse crônico variado (Stout, 2000).  

 Dessa forma o BST parece necessário para o desenvolvimento de uma série 

de comportamentos apresentados no animal desamparado, tanto os relacionados ao 

medo/ansiedade quanto os relacionados à depressão. 

 Primeiramente, os resultados deste trabalho mostram um aumento no número 

de células Fos-IR nos grupos estressados em relação ao grupo naïve, que não 

passou pelos choques nas patas. Trabalhos na literatura corroboram estes 

resultados, onde o estresse do nado forçado aumentou o número de células Fos-IR 

no BST de ratos (Wulsin et al., 2010, Silva et al., 2012, Choi et al., 2013). Os 

resultados encontrados neste trabalho não mostram alterações no número de 



Resultados e Discussão  |  129 

células imunorreativas para as proteínas analisadas no BST induzidas pelo 

tratamento com as drogas utilizadas. Nos trabalhos supracitados, tanto no trabalho 

de Wulsin e cols. (2010) quanto no de Choi e cols. (2013), o tratamento com 

antidepressivos não foi capaz de contrapor o aumento de células Fos-IR induzido 

pelo estresse. Apenas no trabalho de Silva e cols. (2012) houve uma diminuição no 

número células Fos-IR, comparável ao grupo naïve. O fato de o tipo de estressor e o 

desenho experimental dos testes ser diferente pode explicar ao menos em parte tais 

resultados. O FST é um teste que utiliza normalmente tratamento agudo com drogas 

(três injeções num intervalo de 24h), diferente do LH que utiliza um tratamento 

repetido (sete injeções num intervalo de sete dias). Apesar de os dois serem 

considerados modelos animais de depressão, há uma clara diferença tanto nos 

efeitos do estressor quanto do tratamento aos quais os animais são submetidos, 

influenciando certamente no padrão de ativação de diferentes estruturas cerebrais.  

 Apesar da via nitrérgica no BST ainda ter sido pouco explorada quanto à sua 

participação em comportamentos relacionados ao estresse, há indícios da literatura 

de que há neurônios que expressam nNOS em diversas regiões que compõe o BST 

(Du and Hull, 1999, Steinbusch et al., 2000, Beijamini and Guimaraes, 2006b, a, 

Usunoff et al., 2006, Real et al., 2008, Martini et al., 2010). Silva e cols. (2012) 

mostraram que o estresse induzido pelo nado forçado foi capaz de aumentar o 

número de células Fos-IR no BST e o tratamento com 7-NI, uma droga que inibe 

preferencialmente a nNOS foi capaz de diminuir esse efeito do estresse. No mesmo 

sentido, Beijamini e cols. mostraram que a exposição de ratos a um gato vivo 

aumentava o número de células duplamente marcadas para Fos e NADPH-d 

(Beijamini et al., 2006b), o que não acontece quando o animal é exposto ao teste do 

labirinto em cruz elevado (Beijamini et al., 2006a). A exposição dos ratos aos 
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choques inescapáveis nas patas não induziu mudanças significativas no número de 

células nNOS-IR ou dupla-IR, porém o tratamento repetido com imipramina foi capaz 

de aumentar o número de células dupla-IR. Esses resultados são um pouco 

contraditórios, mas podem estar relacionados, mais uma vez, com o tipo de estresse 

desencadeado. Além disso, o próprio BST é uma estrutura que, hoje em dia possui 

uma série de subdivisões anatômicas e várias delas com funções distintas e até 

antagônicas já relacionadas na literatura (Choi et al., 2007). Por exemplo, parece 

haver uma grande diferença quanto ao tipo de modulação exercida ao longo do eixo 

antero-posterior do BST sobre o eixo HPA, onde a porção anterior (principalmente a 

antero-ventral) estaria relacionada à modulação excitatória do eixo HPA enquanto a 

porção posterior estaria envolvida na inibição do eixo. Dessa forma, análises mais 

refinadas dos subnúcleos do BST poderiam levar a efeitos significativos quanto à 

contagem de células, porém isso não foi realizado até o presente momento. 

 

4.3.5 Núcleo paraventricular do hipotálamo 

 

4.3.5.1 Resultados 

 

O tratamento agudo ou repetido com desipramina ou fluoxetina, ou o 

tratamento repetido com imipramina não induziu alterações significativas no número 

de células Fos-IR (desipramina: ANOVA de uma via, F2,29=1,654, p=0,2087 ; 

fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,11=1,048, p=0,3831; imipramina: teste t de student, 

t29=0,854, p=0,4001), nNOS-IR (desipramina: ANOVA de uma via, F2,29=0,2464, 

p=0,7833; fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,11=0,7627, p=0,4896; imipramina: teste 

t de student, t29=1,945, p=0,0615) ou dupla-IR (desipramina: ANOVA de uma via, 
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F2,28=0,6044, p=0,5534, fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,13=1,174, p=0,3397; 

imipramina: teste t de student, t24=1,977, p=0,0597) na região magnocelular do PVN. 

Os dados são apresentados na figura 44. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região 

magnocelular do PVN não apontou correlações significativas (Figura 45). 

 

 
Figura 44. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
no núcleo paraventricular do hipotálamo, porção magnocelular. Dados expressos em 
média ± SEM da porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. 
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Figura 45. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região magnocelular do PVN e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 46. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
mPVN de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados 
com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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O tratamento agudo ou repetido com desipramina ou fluoxetina, ou o 

tratamento repetido com imipramina não induziu alterações significativas no número 

de células Fos-IR (desipramina: ANOVA de uma via, F2,29=0,9009, p=0,4173 ; 

fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,13=0,779, p=0,4791; imipramina: teste t de student, 

t29=1,045, p=0,3048) ou nNOS-IR (desipramina: ANOVA de uma via, F2,29=0,6196, 

p=0,5452; fluoxetina: ANOVA de uma via, F2,13=0,6227, p=0,5518; imipramina: teste 

t de student, t29=0,8509, p=0,4018). O tratamento repetido com desipramina ou 

imipramina induziu uma diminuição do número de células dupla-IR (desipramina: 

ANOVA de uma via, F2,29=4,093, p=0,0272 – pós-teste de Dunnett, p<0,05; 

imipramina: teste t de student, t29=2,42, p=0,0,220), o que não aconteceu com o 

grupo tratado com fluoxetina (ANOVA de uma via, F2,13=1,793, p=0,2052).Os dados 

são apresentados na figura 47. 

As análises de correlação entre o número de células immunorreativas e o 

número de falhas em escapar ou fugir dos choques no teste do LH na região 

parvocelular do PVN não apontou correlações significativas (Figura 48). 

 



Resultados e Discussão  |  135 

 
Figura 47. Efeito do tratamento com desipramina (primeira linha), fluoxetina 
(segunda linha) ou imipramina (terceira linha) sobre a Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR 
no núcleo paraventricular do hipotálamo, porção parvocelular. Dados expressos em 
média ± SEM da porcentagem em relação à média apresentada pelo grupo Naïve. * 
= p<0,05. 

 

 

 
Figura 48. Relação entre o número de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR na 
região parvocelular do PVN e o número de falhas em escapar ou fugir dos choques 
dos animais no teste do LH. A linha representa regressão linear dos dados 
apresentados. 
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Figura 49. Fotomicrografias representativas de secções coronais (40µm) da região 
pPVN de um animal Naïve, de um animal tratado com PTZ, e de animais tratados 
com DES, FXT ou IMI e submetidos ao LH. Os cortes foram processados para 
imunohistoquímica para a detecção da proteína Fos e nNOS. Células Fos-IR em 
preto e nNOS-IR em marrom. 
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4.3.5.2 Discussão 

 

 O PVN é uma estrutura composta basicamente de dois grandes grupos 

celulares. As células do sistema secretório magnocelular do PVN são células que 

projetam para a neuro-hipófise, sendo neurônios produtores de arginina 

vasopressina (AVP) e ocitocina. As células da região parvocelular fazem parte do 

chamado sistema túberohipofisário do PVN e são células que projetam para a 

camada externa da eminência média. Esses neurônios modulam a secreção de 

hormônios pela adenohipófise: hormônio do crescimento, hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH), hormônio luteinizante e hormônio tireóideo-estimulante 

(Armstrong 2004). O PVN se encontra, portanto, numa posição importantíssima tanto 

para o eixo HPA quanto para modulação de sistemas como o eixo hipotálamo-

hipófise-gônadas e outros. O PVN também recebe modulação de diversas estruturas 

como, por exemplo, o hipocampo, o PFC e a amígdala. Porém, existem muito 

poucas ou quase nenhuma evidência anatômica de conexões diretas dessas 

estruturas límbicas com o PVN (Cullinan, Herman et al. 1993, Prewitt and Herman 

1998). Como já discutido, o BST recebe projeções do hipocampo, PFC e amígdala 

(Canteras and Swanson 1992, Dong, Petrovich et al. 2001, Vertes 2004) e envia 

projeções para o PVN (Sawchenko and Swanson 1983, Dong, Petrovich et al. 2001, 

Dong and Swanson 2004). Além disso, a estimulação do BST aumenta a atividade 

do eixo HPA e a lesão dessa área diminui a secreção de ACTH induzida por 

estresse e de corticosterona (Herman, Cullinan et al. 1994, Zhu, Umegaki et al. 

2001, Crane, Buller et al. 2003, Choi, Furay et al. 2007). 

 Como já mencionado anteriormente, o eixo HPA tem uma ligação muito 

próxima com o comportamento de enfrentamento ao estresse de um indivíduo e, 
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uma vez desregulado, pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos como os relacionados à depressão e ansiedade.  

 Um grande número de trabalhos na literatura relata o aumento da expressão 

de Fos no PVN após a exposição dos mais variados tipos de agentes estressores 

(para revisão ver Senba and Ueyama, 1997, Kovacs, 1998). Os resultados aqui 

apresentados também seguem no mesmo sentido da literatura, mostrando um 

aumento expressivo no número de células Fos-IR no PVN nos grupos estressados 

em relação ao grupo naïve. Porém o tratamento com desipramina, fluoxetina ou 

imipramina não diminuiu o número de células Fos-IR como esperado. Alguns 

trabalhos na literatura mostram, utilizando o estresse do nado forçado, resultados 

onde o estresse induz aumento no número de células Fos-IR enquanto o tratamento 

repetido com antidepressivos diminui essa marcação no PVN (Duncan et al., 1996, 

Jama et al., 2008, Silva et al., 2012). Silva e cols. (2012), por exemplo, mostraram 

que o estresse do nado forçado aumentou, e o tratamento repetido com fluoxetina, 

venlafaxina e 7-NI foi capaz de diminuir o número de células Fos-IR no PVN. Por sua 

vez, usando paroxetina, o estudo de Muigg e cols. mostra o efeito de diminuição no 

número de células Fos-IR na região parvocelular do PVN, também aumentado pelo 

estresse do nado forçado (Muigg, Hoelzl et al. 2007). Nos casos citados, o tipo 

diferente de estímulo estressante (nado forçado enquanto no presente estudo o 

estresse foi de choque nas patas) pode também ser um dos motivos da diferença 

nas respostas encontradas por esses trabalhos e o apresentado aqui. 

 Beck e Fibiger (Beck and Fibiger 1995), utilizando-se também do estresse de 

choque nas patas, observaram que o estresse aumentou o número de células Fos-

IR em diversas estruturas inclusive no hipotálamo. Nesse estudo o tratamento 

repetido com desipramina diminuiu a expressão de Fos em determinadas estruturas 
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como o cingulado anterior, núcleo central da amígdala e giro denteado do 

hipocampo dorsal. Porém, assim como o observado no presente estudo, o 

tratamento repetido com desipramina não foi capaz de atenuar a marcação de 

células Fos-IR no hipotálamo. Uma possível explicação seria que a desipramina 

induziria seus efeitos antiaversivos nesses casos sem grande influência no 

hipotálamo ou talvez levasse a uma ativação de diferentes populações neuronais 

dentro dessa estrutura, uma vez que a marcação para Fos permite apenas a 

visualização de células que teriam sido ativadas, independente de outras 

características dessas células, como os tipos de neurotransmissores presentes.  

 Diversos estudos utilizando imunohistoquímica ou histoquímica já 

demonstraram a presença da NOS em células tanto na região magnocelular quanto 

na região parvocelular do PVN (Arevalo et al., 1992, Bhat et al., 1996, Ceccatelli et 

al., 1996, Nylen et al., 2001, Gao et al., 2014). E o NO produzido nessas regiões 

parece participar na regulação do eixo HPA (Bhat et al., 1996, Mancuso et al., 2010, 

Ruginsk et al., 2015). Primeiramente, diversos tipos diferentes de estressores 

parecem de alguma forma aumentar o número de células que contém nNOS ou 

aumentar a atividade da NOS no PVN em ratos. O estresse do nado forçado é capaz 

de induzir aumento no número de neurônios que contém nNOS no PVN (Sanchez et 

al., 1999, Silva et al., 2012), assim como o estresse induzido pela administração de 

LPS e o estresse por restrição em ratos (Yang et al., 1999), e o estresse por 

imobilização (Kishimoto et al., 1996). O estresse induzido pela administração de 

endotoxinas também aumenta as quantidades de mRNA para nNOS em ratos (Lee 

et al., 1995), e, in vitro, induzir a atividade da nNOS (Kostoglou-Athanassiou et al., 

1998). Considerando a participação do NO sobre o eixo, esse parece agir de forma a 

inibir o eixo. Já foi demonstrado que, in vitro, o aumento da atividade da NOS 



Resultados e Discussão  |  140 

induzida por administração de endotoxinas inibe a liberação de CRH (Kostoglou-

Athanassiou et al., 1998), e também que a inibição sustentada da NOS pela 

administração repetida de L-NAME (inibidor da NOS) leva a uma resposta de 

liberação exagerada de ACTH induzida por exercício físico (Jankord et al., 2009). A 

administração de L-NAME também parece diminuir o efeito induzido por choques em 

ratos, efeito esse de aumentar o mRNA de CRF e VP (Rivier, 1998, Lee et al., 1999), 

e a administração ICV de um doador de NO (SIN-1) parece estimular células 

CRFérgicas e vasopressinérgicas no PVN (Lee et al., 1999). 

 O tratamento repetido com desipramina aumenta o número de células dupla-

IR, enquanto o tratamento repetido com imipramina ou fluoxetina diminui o número 

de células dupla-IR na região parvoceular do PVN. Gao e cols. (2014) trazem em 

seu trabalho um estudo de colocalização de nNOS com CRF, VP e oxitocina no 

PVN. Nesse estudo, os autores explicam que encontraram um valor auto no número 

de células do PVN com colocalização de OXT e nNOS, muito poucos neurônios com 

colocalização de nNOS e VP e praticamente nenhuma colocalização de nNOS com 

CRF. É sabido que a ocitocina no PVN, além de outras funções, pode estar 

relacionado com a diminuição da atividade do eixo HPA, diminuindo a secreção de 

ACTH (Legros, 2001, Bao et al., 2008), e antagonizando os efeitos da vasopressina, 

que seria responsável por manter a habilidade do PVN em responder com secreção 

de ACTH mesmo em situações onde há uma alta concentração de corticosteroides 

circulantes, como em situações de estresse repetido ou depressão (Aguilera and 

Rabadan-Diehl, 2000). Esse caráter antagônico das duas substâncias poderia 

explicar os resultados contraditórios aqui apresentados. Uma vez que a dupla 

marcação de Fos e nNOS não permite revelar outras características das células em 

questão, diferentes drogas antidepressivas poderiam influenciar diferentes 
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populações de células no PVN, ou influenciar as populações de células de forma 

diferente, resultando na maior ou menor dupla marcação para nNOS e Fos. Nesse 

sentido, também se sabe que as projeções de neurônios serotoninérgicos e 

noradrenérgicos para o PVN possuem padrões distintos (Sawchenko et al., 1983) o 

que poderia resultar em uma modulação de diferentes populações de neurônios no 

PVN. 
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5 DISCUSSÃO GERAL 

 

De uma forma geral, a busca por uma via comum final que fosse responsável 

pela gênese do transtorno depressivo e/ou responsável pelo efeito dos 

antidepressivos tem sido alvo constante de estudos sobre a neurobiologia da 

depressão e comportamentos relacionados (Stone et al., 2008). Williamson (2011) 

defende que o desafio da atualidade seria encontrar as vias finais comuns aos 

transtornos psiquiátricos, muito mais do que tentar definir a contribuição específica 

de cada componente de sua etiologia. Os estudos de neuroimagem estão cada vez 

mais avançados, com melhorias crescentes de sua resolução técnica, oferecendo 

um entendimento cada vez maior das redes neurais e circuitos que estão envolvidos 

na neurobiologia da depressão. Os circuitos associados com o processamento de 

informação emocional estão sendo extensivamente estudados (Phillips et al., 2003, 

Price and Drevets, 2009, Belzung et al., 2015). Os processos neuropsicológicos 

importantes para a percepção emocional envolveriam a identificação do significado 

emocional de um estímulo ambiental, a produção de um estado afetivo e um 

comportamento emocional, e a regulação desse estado afetivo e desse 

comportamento emocional, permitindo que toda uma complexa resposta sentimental, 

afetiva e comportamental fosse adequada aos seus devidos contextos. Para isso, 

seriam importantes principalmente dois sistemas: um ventral e um dorsal. O sistema 

ventral compreenderia a amígdala, o mPFC e outras estruturas, e seria responsável 

pela identificação do significado emocional do estímulo ambiental apresentado, 

resultando na gênese de um estado emocional. O sistema dorsal compreenderia o 

hipocampo, o mPFC e outros, e seria responsável pela integração dos processos 

cognitivos regulando-os e sendo responsável por tarefas executivas como atenção e 
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planejamento de ação (Phillips et al., 2003). Além dos estudos de neuroimagem e 

funcionais, estudos mais profundos são necessários para um esclarecimento dos 

mecanismos moleculares que estariam envolvidos no funcionamento incorreto de 

estruturas específicas dentro do neurocircuito envolvido com o desenvolvimento da 

depressão. Nesse ínterim, o desenvolvimento cada vez maior das técnicas de 

biologia molecular estão sendo muito bem aproveitados em busca de respostas cada 

vez mais afinadas quando ao papel de cada molécula e neurônio. Os resultados que 

foram obtidos no presente trabalho não são de fato muito conclusivos, mas a maioria 

é corroborada pelas propostas a respeito da neurobiologia da depressão vigentes. 

Principalmente os resultados encontrados com o tratamento repetido com a 

desipramina no mPFC, HPC e amígdala. O tratamento com desipramina foi capaz de 

diminuir o número de células Fos-IR nessas estruturas de uma forma geral, e no 

caso da amígdala, apenas na porção basolateral, indicando uma diminuição na 

ativação dessas regiões. Os resultados apresentados dizem respeito ao 

comportamento de desamparo aprendido em ratos, e não dão muito mais 

informações a respeito de como as células que contém nNOS poderiam estar 

envolvidas nesse comportamento, porém abrem questões mais específicas quanto à 

participação do sistema nitrérgico dentro de cada região na modulação dos 

comportamentos apresentados. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados aqui apresentados vão, dadas as devidas ressalvas, ao 

encontro do modelo teórico de um neurocircuito responsável pela mediação de 

comportamentos defensivos relacionados aos transtornos psiquiátricos, onde há um 

claro envolvimento das estruturas aqui analisadas. Apesar disso, de uma maneira 

geral, os resultados não corresponderam à expectativa a respeito da participação de 

neurônios que produzem nNOS no comportamento de desamparo e no efeito tipo-

antidepressivo induzido pela desipramina, fluoxetina ou imipramina. Os resultados 

aqui encontrados apresentam falhas já discutidas, bem como limitações resultantes 

das técnicas escolhidas no trabalho. Talvez com a subclassificação dos neurônios 

que contém nNOS quantificados, seria possível observar resultados que ajudassem 

a esclarecer melhor o papel da via nitrérgica dentro desse circuito. Em alguns casos, 

como o do BST, o desmembramento da estrutura em subestruturas, talvez pudesse 

trazer resultados mais claros quanto à participação desta no comportamento 

estudado. Mesmo com essas limitações o trabalho abre alguns caminhos, com a 

formulação de algumas questões mais específicas a serem elucidadas nos próximos 

trabalhos do grupo de pesquisa. A busca pela identificação de subpopulações 

específicas de neurônios que expressam a nNOS talvez seja a principal delas, 

buscando compreender quais são esses tipos de neurônios, os transmissores 

existentes neles, suas conexões específicas e como eles se comportam frente a 

estímulos aversivos, agudos e sustentados. Com o advento desses próximos 

estudos, espera-se formular um cenário cada vez mais completo da participação de 

cada estrutura dentro desse neurocircuito do estresse e depressão, e principalmente 

da participação do sistema nitrérgico dentro desse contexto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

Certificado do Comitê de Ética e Uso de Animais. 
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ANEXO II 

 

Efeito da aplicação de testes inescapáveis sobre o comportamento de fuga ou 
esquiva no teste do desamparo aprendido. 

 
Animais: Foram utilizados animais assim como relatado no item 3.1 do documento 

principal. 

 

Desenho Experimental: Os animais foram divididos em dois grupos experimentais. 

No grupo Pré-teste – Teste os animais foram submetidos ao pré-teste com a 

aplicação de 40 choques inescapáveis (0,4 mA, 10s de duração, 30–90 segundos de 

intervalo) nas patas no dia 01. Os animais do grupo Habituação – Teste foram 

apenas expostos à caixa de choques no dia 01, sem aplicação de nenhum choque e 

permaneceram na caixa por 40 minutos. No dia 07, todos os animais foram 

submetidos ao teste do desamparo aprendido, com a aplicação de 30 choques (0,4 

mA, 10 s duração, 30–90 s de intervalo) precedidos (5 segundos antes do início do 

choque) por um tom de aviso (60 dB, 670 Hz, durante toda a aplicação do choque). 

Na sessão teste o choque foi escapável, uma vez que poderia ser interrompido e/ou 

evitado pelo próprio animal se este cruzasse de um compartimento para o outro lado 

durante a apresentação do tom ou durante a aplicação do choque. 

 

Análise dos dados: Foi analisado o número de falhas em escapar ou fugir dos 

choques no teste bem como o tempo de latência para fuga ou esquiva. Os dados 

são apresentados como a média do número de falhas de cada grupo ou a média do 

tempo de latência para escapar ou fugir dos choques dos animais. Foi utilizado o 

teste t de student para análise estatística, considerando-se um p<0,05 como 

significativo. 

 

Resultados: O grupo habituação/teste apresentou um número de falhas 

significativamente menor (teste t de student, t22=2.528, n=12 por grupo, p=0.0191 – 

Fig. 01) e também apresentou um menor tempo de latência para fuga/esquiva (teste 

t de student, t22=2.691, n=12 por grupo, p=0.0134 – Fig. 02) do que o grupo pré-

teste/teste. 
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Figura 01. Número de falhas no teste do desamparo aprendido. O grupo que 

recebeu choques inescapáveis apresentou um número maior de falhas no dia do 

teste do que o grupo que foi apenas exposto à caixa (teste t de student, t22=2.528, 

n=12 por grupo, p=0.0191). Dados apresentados como média ± erro padrão da 

média. 

 

 
Figura 02. Tempo médio de latência para fuga ou esquiva no teste do desamparo 

aprendido. O grupo que recebeu choques inescapáveis apresentou maior tempo 

médio de latência para fuga ou esquiva no dia do teste do que o grupo que foi 

apenas exposto à caixa (teste t de student, t22=2.691, n=12 por grupo, p=0.0134). 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média. 
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ANEXO III 
 

Resultados da análise de correlação entre o número de células imunorreativas 
e número de falhas em escapar/fugir de choques no teste do LH nas diferentes 
regiões analisadas. 

Estrutura 
Regressão 

linear (Fos-IR x 
falhas) 

Regressão 
linear (nNOS-
IR x falhas) 

Regressão 
linear (dupla-IR 

x falhas) 
Resultado 

BlAm 
r2=0,08634 
F1,35=3,307 
p=0,0775 

r2=0,0005229 
F1,36=0,01883 

p=0,8916 
Não analisado Correlação 

positiva (Fos) 

CeAm 
r2=0,0008277 
F1,62=0,05136 

p=0,8215 

r2=0,07721 
F1,35=2,928 
p=0,0959 

Não analisado Ns 

LAm 
r2=0,1603 
F1,35=6,68 
p=0,0141 

r2=0,05367 
F1,37=2,099 
p=0,1559 

Não analisado Correlação 
positiva (Fos) 

MeAm 
r2=0,1660 

F1,34=6,769 
p=0,0136 

r2=0,02095 
F1,35=0,7488 

p=0,3927 
Não analisado Ns 

BST 
r2=0,07588 
F1,37=3,038 
p=0,0896 

r2=0,003323 
F1,37=0,1234 

p=0,7279 

r2=0,009325 
F1,37=0,3483 

p=0,5587 
Ns 

IL PFC 
r2=0,06465 
F1,40=2,765 
p=0,1042 

r2=0,01967 
F1,40=0,8026 

p=0,3757 

r2=0,04513 
F1,40=1,890 
p=0,1768 

Ns 

PL PFC 
r2=0,05381 
F1,40=2,275 
p=0,1393 

r2=0,001797 
F1,40=0,07202 

p=0,7898 

r2=0,041 
F1,40=1,710 
p=0,1984 

Ns 

dHPC-CA1 
r2=0,1184 

F1,33=4,433 
p=0,0429 

r2=0,004621 
F1,33=0,1532 

p=0,6980 

r2=0,05171 
F1,33=1,799 
p=0,1889 

Correlação 
positiva (Fos) 

dHPC-CA3 
r2=0,1633 

F1,33=6,441 
p=0,0161 

r2=0,07001 
F1,29=2,183 
p=01503 

r2=0,0002817 
F1,33=0,009299 

p=0,9238 

Correlação 
positiva (Fos) 

dHPC-DG 
r2=0,008095 
F1,37=0,3019 

p=0,5860 

r2=0,01468 
F1,36=0,5363 

p=0,4687 

r2=0,01468 
F1,36=0,5363 

p=0,4687 
Ns 
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vHPC-CA1 
r2=0,01573 

F1,29=0,4634 
p=0,5015 

r2=0,003846 
F1,33=0,1274 

p=0,7234 

r2=0,00001728 
F1,29=0,000501 

p=0,9823 
Ns 

vHPC-CA3 
r2=0,1755 

F1,30=6,384 
p=0,0170 

r2=0,004762 
F1,30=0,1435 

p=0,7075 

r2=0,03215 
F1,30=0,9965 

p=0,3261 

Correlação 
positiva (Fos) 

vHPC-DG 
r2=0,02279 

F1,33=0,7697 
p=0,3867 

r2=0,02453 
F1,33=0,8298 

p=0,3689 

r2=0,04851 
F1,33=1,682 
p=0,2036 

Ns 

mPVN 
r2=0,007150 
F1,33=0,2377 

p=0,6291 

r2=0,01262 
F1,34=0,4346 

p=0,5142 

r2=0,003108 
F1,34=1,091 
p=0,3037 

Ns 

pPVN 
r2=0,04722 
F1,32=1,586 
p=0,2170 

r2=0,00167 
F1,32=0,05353 

p=0,8185 

r2=0,08847 
F1,32=3,106 
p=0,0876 

Ns 

 

Legenda: 

BlAm = porção basolateral da amígdala. 
BST = núcleo leito da estria terminal. 

CeAm = porção central da amígdala. 
dHPC-CA1 = região CA1 do hipocampo dorsal. 

dHPC-CA3 = região CA3 do hipocampo dorsal. 

dHPC-DG = giro denteado do hipocampo dorsal. 
Dupla-IR = imunorreatividade para proteína Fos-IR e nNOS-IR. 

Fos-IR = imunorreatividade para proteína Fos. 
IL = porção infra-límbica do córtex pré frontal medial. 

LAm = porção lateral da amígdala. 

MeAm = porção medial da amígdala. 
mPVN = porção magnocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo. 

nNOS-IR = imunorreatividade para proteína nNOS. 
ns = não significativo. 

PL = porção pré-límbica do córtex pré-frontal medial. 

pPVN = porção parvocelular do núcleo paraventricular do hipotálamo. 
vHPC-CA1 = região CA1 do hipocampo ventral. 

vHPC-CA3 = região CA3 do hipocampo ventral. 
vHPC-DG = giro denteado do hipocampo ventral. 
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ANEXO IV 

 

Quadros com o número de células duplamente imunorreativas para proteínas Fos e 

nNOS não apresentados em gráficos devido ao pequeno número de células encontradas. 
 

Área Grupo Número de células  
por animal 

Média ± EPM Número de  
animais 

PL 

Veículo 0, 0, 1, 8, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1 1.182±0.7112 11 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Desipramina Agudo 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0 0.5±0.2673 8 

Desipramina Repetido 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.1667±0.1124 12 

IL 

Veículo 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 0.3636±0.1521 11 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Desipramina Agudo 0, 5, 0, 2, 4, 0, 2, 0 1.625±0.7055 8 

Desipramina Repetido 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.0833±0.0833 12 

CeAm 

Veículo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.0909±0.0909 11 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Desipramina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 10 

Desipramina Repetido 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1 0.0769±0.0769 13 

MeAm 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 11 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Desipramina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 0.2±0.2 10 

Desipramina Repetido 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0 0 13 

LAm 

Veículo 0, 7, 1, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0 1.182±0.6298 11 

Naïve 0, 0, 1, 0 0.25±0.25 4 

Desipramina Agudo 2, 8, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0 1.667±0.8333 9 

Desipramina Repetido 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.25±0.1794 12 

BlAm 

Veículo 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0 0.6±0.2667 10 

Naïve 0, 0, 0, 1 0.25±0.25 4 

Desipramina Agudo 2, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0 0.7778±0.3239 9 

Desipramina Repetido 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.0833±0.0833 12 
 
Tabela 01. Número de células duplamente imunorreativas para proteínas Fos e 

nNOS de animais que não receberam tratamento (naïve) ou que receberam 

tratamento agudo com desipramina ou repetido com salina ou desipramina.  
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Área Grupo Número de células  
por animal Média ± EPM Número de  

animais 

PL 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 3 0.5±0.5 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

IL 

Veículo 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 2 0.5556±0.2422 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 1 0.1667±0.1667 6 

Fluoxetina Repetido 1, 0, 0, 0, 0 0.2±0.2 5 

CeAm 

Veículo 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0.1111±0.1111 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 6 

Fluoxetina Repetido 1, 0, 0, 0, 0 0.2±0.2 5 

MeAm 

Veículo 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 0.2222±0.1470 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

LAm 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 0.2222±0.2222 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 1  0.1667±0.1667 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

BlAm 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0 0  6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0  5 

dHPC-CA3 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0.1111±0.1111 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

dHPC-DG 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 1 0.2±0.2 5 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

vHPC-CA1 
Veículo 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 1 0.7778±0.662 9 

Naïve 0, 1, 0, 0 0.25±0.25 4 
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Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 3 0.5±0.5 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

vHPC-CA3 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0.1111±0.1111 9 

Naïve 0, 0, 0, 0 0 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 6 

Fluoxetina Repetido 0, 0, 0, 0, 0 0 5 

vHPC-DG 

Veículo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 0 9 

Naïve 0, 0, 0, 3 0.75±0.75 4 

Fluoxetina Agudo 0, 0, 3, 0, 0 0.6±0.6 5 

Fluoxetina Repetido 1, 0, 0, 0, 0 0.2±0.2 5 
 

Tabela 02. Número de células duplamente imunorreativas para proteínas Fos e 

nNOS de animais que não receberam tratamento (naïve) ou que receberam 

tratamento agudo com desipramina ou repetido com salina ou fluoxetina.  
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Área Grupo 
Número de 

células 
por animal 

Média ± EPM Número de 
animais 

PL 

Imipramina repetido 

0, 0, 1, 2, 0, 0,  
0, 0, 0, 0, 0, 1 

0.3333±0.188 12 

IL 
0, 0, 1, 2, 0, 0,  
0, 0, 0, 0, 0, 1 

0.3333±0.188 12 

CeAm 
0, 0, 0, 0, 0, 0 
0, 0, 0, 0, 0, 0 

0 12 

MeAm 
0, 0, 0, 0, 0, 0 
0, 0, 1, 0, 0, 0 

0.0833±0.0833 12 

LAm 
1, 0, 2, 0, 0, 0 
0, 1, 0, 0, 0, 1 

0.4167±0.1930 12 

BlAm 
0, 0, 2, 3, 0, 0 
0, 0, 0, 0, 0, 0 

0.4167±0.2876 12 

dHPC-CA1 
13, 5, 18, 3, 16 

0, 0, 0, 0, 0 
5.5±2.311 10 

vHPC-CA1 
6, 11, 13, 4, 10 

0, 0, 0, 0, 0 
4.4±1.661 10 

 

Tabela 03. Número de células duplamente imunorreativas para proteínas Fos e 

nNOS de animais que receberam tratamento repetido com imipramina. 
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ANEXO V 

Compilação dos resultados de imunohistoquímica por tratamento. 

 

 

 

Tabela 01. Efeitos do tratamento agudo ou repetido com desipramina sobre o 
n;úmero de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR de ratos submetidos ao LH. 

  Desipramina Repetido Desipramina Agudo 
Região Fos-IR nNOS-IR Dupla-IR Fos-IR nNOS-IR Dupla-IR 

Amígdala 

BlAm - 0 0 0 0 0 

CeAm 0 0 0 + 0 0 

LAm - 0 0 0 0 0 

MeAm 0 + 0 0 0 0 

mPFC 
IL - 0 0 0 0 0 

PL - 0 0 0 0 0 

BST 0 0 0 0 0 0 

dHPC 

CA1 - 0 0 - 0 0 

CA3 - 0 0 - 0 0 

DG 0 0 0 0 0 0 

vHPC 

CA1 - 0 0 0 0 0 

CA3 - 0 0 0 0 0 

DG 0 0 0 0 0 0 

PVN 
Magno 0 0 0 0 0 0 

Parvo 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 02. Efeitos do tratamento agudo ou repetido com fluoxetina sobre o n;úmero 
de células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR de ratos submetidos ao LH. 

  Fluoxetina Repetido Fluoxetina Agudo 

Região Fos-IR nNOS-IR Dupla-IR Fos-IR nNOS-IR Dupla-IR 

Amígdala 

BlAm - - 0 0 0 0 

CeAm 0 0 0 + 0 0 

LAm - 0 0 0 0 0 

MeAm 0 0 0 0 0 0 

mPFC 
IL 0 0 0 0 0 0 

PL 0 0 0 0 0 0 

BST 0 0 0 0 0 0 

dHPC 

CA1 0 0 0 0 0 0 

CA3 0 0 0 0 0 0 

DG 0 0 0 0 0 0 

vHPC 

CA1 0 0 0 0 0 0 

CA3 0 0 0 0 0 0 

DG 0 0 0 0 0 0 

PVN 
Magno 0 0 0 0 0 0 

Parvo 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 03. Efeitos do tratamento repetido com imipramina sobre o n;úmero de 
células Fos-IR, nNOS-IR ou dupla-IR de ratos submetidos ao LH. 

  Imipramina Repetido 

Região Fos-IR nNOS-IR Dupla-IR 

Amígdala 

BlAm 0 0 0 

CeAm 0 0 0 

LAm 0 0 0 

MeAm 0 + 0 

mPFC 
IL 0 0 0 

PL 0 0 0 

BST   0 0 + 

dHPC 

CA1 - 0 0 

CA3 0 0 0 

DG 0 0 0 

vHPC 

CA1 0 0 0 

CA3 0 0 0 

DG 0 0 0 

PVN 
Magno 0 0 0 

Parvo 0 0 - 
 

 

 


