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RESUMO 
 

RANGEL JR, M. J. R. Mapeamento Anátomo-funcional dos sítios neurais 
envolvidos nas respostas observadas durante exposição ao ambiente 
contextual de uma derrota social. 2012. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 
 
Relações sociais entre machos de muitas espécies se dão na apresentação de 
comportamentos agressivos, definindo um ganhador e um perdedor. O macho 
perdedor pode apresentar comportamentos de defesa ao ambiente em que foi 
derrotado. Porém, falta um paradigma que nos permita observar fielmente os 
comportamentos de defesa no ambiente em que o animal foi derrotado e pouco é 
conhecido acerca dos sítios neurais envolvidos nestas repostas. Neste trabalho 
elaboramos um paradigma comportamental que nos permitisse quantificar os 
comportamentos de defesa ao contexto de uma derrota social, e também fizemos 
um mapeamento sistemático das estruturas envolvidas nas respostas contextuais da 
defesa social. Para a observação comportamental, utilizou-se um aparato em que 
consistia de uma caixa moradia do animal intruso ligada a uma outra caixa por um 
corredor. Assim, os intrusos foram habituados por 10 dias a esse aparato, com a 
outra caixa contendo apenas maravalha limpa. No 11º dia o intruso foi exposto ao 
macho residente colocado na outra caixa, e derrotado por ele. Vinte e quatro horas 
após a derrota social, analisamos o comportamento e o padrão de expressão da 
proteína Fos no Sistema Nervoso Central em animais intrusos expostos ao contexto 
da derrota, em um grupo exposto apenas ao cheiro do residente e outro exposto 
apenas à maravalha limpa. Importante ressaltar que todos os animais apresentaram 
inequívocos comportamentos de defesa tanto durante a derrota social quanto 
durante a exposição ao contexto. No contexto, os animais derrotados apresentaram 
comportamentos de avaliação de risco, sendo que os animais controle exploraram 
livremente o aparato sem respostas de defesa evidentes. Com relação ao 
mapeamento dos sítios neurais ativos durante a exposição ao contexto, notamos um 
aumento do número de células imunorreativas à proteína Fos na parte póstero-
dorsal do núcleo medial da amígdala (MEApd), no septo lateral rostral (LSr), nos 
elementos do circuito sexualmente responsivos da zona medial do hipotálamo, na 
parte juxtadorsal da área hipotalâmica lateral (LHAjd), e na parte dorsomedial do 
núcleo pré-mamilar dorsal (PMDdm). Em conjunto, estas estruturas formam um 
circuito que integra pistas olfatórias e contextuais críticas para expressão da defesa 
contextual após a derrota social. 

Palavras-chave: Derrota social. Paradigma residente/intruso. Comportamento de 
defesa. Circuitaria neural. Hipotálamo. Contexto. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

RANGEL JR, M. J. R. Anatomic and functional mapping of the neural sites 
involved in the observed responses during the exposition of the environment 
of a social defeat. 2012. 53 p. Masters thesis (Morphofunctional Sciences) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
In the present work, we investigated the neural systems involved in the contextual 
defense to a social defeat. First, we established a protocol to observe contextual 
defensive responses in animals previously defeated by an aggressive conspecific. In 
this protocol, animals were kept ten days living in a apparatus composed by two 
cages (room and resident cages). On the 11th day animals were exposed to an 
aggressive conspecific and defeated in the resident cage. On the following day, 
animals were exposed to the apparatus, and contextual defensive responses were 
measured. These animals presented reliable defensive responses, characterized 
mostly by risk assessment   behaviors. Next, we examined the pattern of Fos 
expression in the brains of these animals to determine the putative networks involved 
in the expression of contextual defensive responses to social defeat. Accordingly, 
increased Fos expression was found in posterodorsal part of the medial amygdalar 
nucleus (MEApd), rostral part of lateral septum (LSr), elements of the social 
responsive medial hypothalamic circuit (including, the medial preoptic nucleus, 
ventrolateral part of the ventromedial nucleus, tuberal part of the lateral hypothalamic 
area and ventral premammillary nucleus), the juxtadorsal part of the lateral 
hypothalamic area and the dorsomedial part of the dorsal premammillary nucleus 
(PDMdm). The data allowed us to outline a putative circuit involved in the expression 
of contextual defense to social defeat, and indicates that both innate and contextual 
defense to social threat apparently share the same neural circuits. 

Keywords: Social defeat. Resident/intruder paradigm. Defensive behavior. 
Hypothalamus. Anxiety. Context. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Conceito e efeitos fisiológicos e comportamentais da derrota social 

  

As relações entre co-específicos são cruciais para sobrevivência e 

reprodução dos organismos. Em mamíferos, elas possuem um papel 

importantíssimo no contato sexual e na definição de territórios, notadamente entre 

indivíduos machos (para revisão, ver KREBS; DAVIES, 1996).  Essa definição de 

território se dá de tal forma, que se manifesta em forma de agressividade, definindo 

um “vencedor” (dominante) e um “perdedor” (subalterno).  O fenômeno que ocorre 

com o subalterno é definido como “derrota social” (para revisão, ver KREBS; 

DAVIES, 1996). 

 A derrota social possui uma série de efeitos no animal perdedor: ocorrem 

alterações neuroendócrinas e comportamentais marcantes (SAPOLSKY, 1982). 

Dentre as alterações neuroendócrinas destacam-se o aumento de catecolaminas e 

ACTH circulante no sangue, o que corresponde a um aumento no eixo HPA 

(Hipotálamo-Pituitária-Adrenal) e há uma diminuição na concentração de hormônios 

sexuais circulantes, notadamente a testosterona em indivíduos machos 

(BLANCHARD; YUDKO; BLANCHARD, 1993; BLANCHARD et al., 1993, 1995; 

HUHMAN et al., 1991; RAZZOLI et al., 2006, 2007; SAPOLSKY, 1982). Bartolomucci 

et al. (2005) mostraram  também alterações no sistema imunológico, como, por 

exemplo, diminuição na atividade de células natural killer e proliferação de linfócitos 

in vitro, assim como diminuição na produção de citocinas e anticorpos. As alterações 

neuroendócrinas e imunológicas são respostas conhecidas de estresse 

(SAPOLSKY, 1982) e é importante ressaltar que tais alterações são suporte para a 

proposta de que a derrota social pode ser usada como modelo animal de depressão 

(KOOLHAAS et al., 1990, 1997; NESTLER et al., 2002). Alterações no ciclo 

circadiano também foram observadas, tal como um aumento da temperatura 

corporal na fase clara, e diminuição na atividade locomotora do animal na fase 

escura (MEERLO et al., 1996c). 

 Dentre as alterações comportamentais observadas, verifica-se uma redução 

da mobilidade no teste do campo aberto, anedonia (baixa resposta a estímulos 

reforçadores) e redução de comportamentos agressivos e sexuais (BLANCHARD et 

al., 1993, 1995; HUHMAN et al., 2003; KOOLHAAS et al., 1990, 1997; MEERLO et 



al., 1996a, 1996b; POTEGAL et al., 1993, STREKALOVA et al., 2004). 

Curiosamente, tais animais também possuem uma propensão maior à busca por 

álcool e drogas de abuso (BLANCHARD; YUDKO; BLANCHARD, 1993; HANEY et 

al., 1995).  

 Um dos fenômenos mais interessantes observados após a derrota social é a 

apresentação de comportamentos de defesa a qualquer co-específico, mesmo 

quando o animal derrotado encontra-se em seu próprio território (em caso de 

animais de laboratório, na sua própria caixa moradia). Potegal et al. (1993) 

descreveram tal fenômeno, denominando-o como derrota condicionada. O estudo da 

derrota condicionada e dos comportamentos de defesa que o animal apresenta a 

qualquer estímulo relacionado à derrota são importantes para compreensão da 

formação da memória referente a eventos aversivos. É importante ressaltar que a 

apresentação do contexto em que o animal sofreu a derrota é suficiente para 

desencadear a manifestação de comportamentos de defesa e as mudanças 

neuroendócrinas descritas anteriormente, como ativação do eixo HPA, mesmo que 

tal apresentação se dê vários dias após a derrota social (RAZZOLI et al., 2006, 

2007). 

 

1.2 Paradigmas experimentais de estudo da derrota social 

  

Visto a importância da derrota social, tanto em um contexto etológico quanto 

em um contexto de estudo da fisiologia do estresse ou de vias neurais envolvidas 

nos comportamentos de defesa, existem inúmeros trabalhos realizados para estudá-

la no laboratório. É interessante notar que muitos modelos utilizados atualmente 

para estudar a fisiologia e as vias neurais envolvidas nas respostas de defesa usam 

choques nas patas como estressor. Tais modelos possibilitam o estudo de 

comportamentos de defesa, mas em um contexto pouco fidedigno ao encontrado 

fora do ambiente do laboratório.  

 No estudo da derrota social, existem duas situações padrões para se estuda-

la: colônias e díades. A primeira pode mimetizar o ambiente natural, sendo, portanto, 

formada por machos e fêmeas, ou ainda, ser formada por vários indivíduos do 

mesmo sexo (BLANCHARD et al., 1995; BLANCHARD; MCKITTRICK; 

BLANCHARD, 2001; MARTINEZ; CALVO-TORRENT; PICO-ALFONSO, 1998). 

Nestes experimentos, a hierarquia é estabelecida rapidamente por um macho 



dominante, podendo haver, eventualmente, machos subdominantes (MARTINEZ; 

CALVO-TORRENT; PICO-ALFONSO, 1998). Neste caso, os subordinados são 

expostos a um estresse social crônico (MARTINEZ; CALVO-TORRENT; PICO-

ALFONSO, 1998). Na segunda situação, há uma disputa direta entre dois machos, 

seja uma única vez, ou sucessivas vezes (BLANCHARD; MCKITTRICK; 

BLANCHARD, 2001). Tais animais podem se confrontar em “arenas”, que não é 

identificada como território para nenhum dos dois, e é estabelecida uma dominância 

a partir daí (KOLLACK-WALKER; WATSON; AKIL, 1997), ou um indivíduo residente 

em uma caixa moradia é exposto a um intruso (BLANCHARD; MCKITTRICK; 

BLANCHARD, 2001; MICZEK, 1979; MICZEK et al., 1992; MARTINEZ; CALVO-

TORRENT; PICO-ALFONSO, 1998) (paradigma residente/intruso). No paradigma 

residente/intruso o macho residente convive isoladamente com uma fêmea 

sexualmente receptiva por um determinado período de tempo (mais ou menos três 

semanas) (MARTINEZ; CALVO-TORRENT; PICO-ALFONSO, 1998). A exposição 

ao intruso, então, é suficiente para desencadear comportamentos agressivos no 

residente, e em resposta, o intruso apresenta comportamentos defensivos, como o 

congelamento ou freezing (indivíduo se mantém totalmente imóvel) e a exposição do 

ventre para o agressor (posição on-the-back). Tais manifestações são interpretadas 

como “defesa passiva”. O intruso ainda apresenta reações de “defesa ativa”, como 

por exemplo, quando o animal se mantém nas patas traseiras e continuamente 

empurra o oponente (upright defense) e a fuga (flight) (MICZEK, 1979; MOTTA et al., 

2009).  

 

1.3 Reações de defesa condicionada após derrota social 

 

Estudos usando o paradigma residente/intruso têm sido importantes para 

compreender as respostas de defesa condicionada observadas posteriormente à 

derrota social. Ratos derrotados apresentam um aumento na emissão de 

vocalização ultrasônica quando expostos aos agressores, mas não a ratos machos 

castrados e a fêmeas (CORRIGAN; FLANELLY, 1979) sugerindo uma memória não 

só apenas do evento aversivo, mas também de qual indivíduo que o derrotou. Neste 

trabalho, os animais eram expostos ao macho agressor dentro da caixa moradia do 

residente, mas separados por uma grade. Razzoli et al. (2006) montaram um 

paradigma parecido, mas os ratos passavam por uma sessão de condicionamento 



em que eram derrotados três vezes. Ao estudar hamsters, Potegal et al. (1993) 

observaram um fenômeno denominado “derrota condicionada” e um paradigma em 

que os animais passavam por uma sessão de habituação à manipulação do 

experimentador, eram derrotados uma única vez e 24 horas depois eles eram 

expostos dentro de sua própria caixa moradia a um co-específico desconhecido e 

seu comportamento analisado e quantificado. A “derrota condicionada”, segundo 

Potegal et al. (1993), é a expressão de comportamentos de defesa a um co-

específico não agressivo quando este último é colocado na caixa moradia do animal 

previamente derrotado.  

Entretanto, deve ficar claro que muitos dos estudos relacionados ao que 

ocorre após a derrota social não visam estudar a “derrota condicionada” ou reações 

de defesa ao contexto da derrota. Eles visam muitas vezes observar alterações 

endócrinas e comportamentais a longo e curto prazo, sem se preocuparem com o 

fato de o animal lembrar ou não da experiência aversiva (BLANCHARD et al., 1993, 

1995; KOOLHAAS et al., 1990, 1997; MEERLO et al., 1996a, 1996b; STREKALOVA 

et al., 2004). 

 É notável, também, a inúmera quantidade de procedimentos para se estudar 

os fenômenos após a derrota social. Muitas vezes, os resultados são pouco 

reproduzíveis, visto a complexidade do modelo e a ambiguidade nos 

comportamentos apresentados pelos animais. Koolhaas et al. (1999) resumem na 

idéia de coping styles essa ambiguidade nos comportamentos perante ao estresse 

observados nos animais: alguns animais possuem uma forma mais “ativa” e outros 

mais “passiva” de lidar com determinado estressor. É necessária a criação de um 

paradigma que seja mais simples e que apresente o mínimo de ambiguidade 

possível nos comportamentos. 

 

1.4 Estudos funcionais dos sítios neurais envolvidos nas respostas de defesa 

na derrota social 

 

Concomitante aos estudos etológicos, uma série de estudos funcionais têm 

mapeado os sítios neurais mobilizados durante o encontro social agonístico. Assim, 

em diversas espécies (como por exemplo, camundongo, hamster e rato), notou-se 

praticamente o mesmo padrão de mobilização dos sítios neurais nos intrusos 

imediatamente após o confronto com o dominante. Assim, nestes animais, aumentos 



expressivos da expressão da proteína Fos foram descritos no giro do cíngulo, no 

núcleo septal lateral, setores do núcleo intersticial da estria terminal, bem como 

diversos setores amigdalares, hipotalâmicos e do tronco encefálico (KOLLACK-

WALKER, WATSON, AKIL, 1997; KOLLACK-WALKER et al., 1999; MATSUDA et al., 

1996; NIKULINA et al., 1998; MOTTA et al., 2009). Além disso, há mobilização dos 

núcleos medial e posterior da amigdala (KOLLACK-WALKER et al., 1999; MOTTA et 

al., 2009). No hipotálamo, o intruso apresenta uma ativação do núcleo 

paraventricular, bem como de elementos do circuito sexualmente dimórfico da zona 

medial, como por exemplo, a área pré-óptica medial, a parte ventrolateral do núcleo 

ventromedial, o núcleo tuberal e o núcleo pré-mamilar ventral (KOLLACK-WALKER, 

WATSON, AKIL, 1997; KOLLACK-WALKER et al., 1999; MOTTA et al., 2009; 

VEENING et al., 2005). Motta et al. (2009) reportaram que além dos elementos 

desse circuito, o intruso, em resposta ao ataque do co-específico, mobiliza o setor 

dorsomedial do núcleo pré-mamilar dorsal. Posteriormente, estes autores mostraram 

que a lesão seletiva deste sítio hipotalâmico praticamente abole as respostas de 

defesa passiva (freezing e posição on-the-back), enquanto mantém praticamente 

inalterada as respostas de defesa ativa. É importante ressaltar que a parte 

ventrolateral desse mesmo núcleo está envolvida nas respostas inatas e 

condicionadas de defesa ao predador (CANTERAS, 2002; CEZÁRIO et al., 2008), e 

que ele possui uma posição estratégica no hipotálamo, mandando projeções para o 

núcleo anterior do Tálamo e para a parte dorsal da Substância Cinzenta 

Periaquedutal (PAG) (CANTERAS; SWANSON, 1992;  RISOLD; THOMPSON; 

SWANSON, 1997). A PAG dorsal já é conhecida pelo seu papel na expressão de 

comportamentos de defesa, tendo um papel crucial na execução  deles (BANDLER;  

SHIPLEY, 1994; BEHEBEHANI, 1995). 

 

1.5 Estudos funcionais dos sítios neurais envolvidos nas respostas de defesa 

ao contexto da derrota social 

  

O conhecimento acerca da mediação neural das respostas de defesa quando 

o intruso é exposto ao contexto (ambiente) em que sofreu a derrota social é ainda 

muito fragmentado. Na realidade, os estudos funcionais relacionados à aquisição e 

expressão da memória da derrota social estão relacionados à “derrota 

condicionada”, que acaba sendo um fenômeno distinto da exposição ao ambiente 



em que o intruso foi derrotado: a derrota condicionada trata-se de expressão de 

comportamentos de defesa a um co-específico não agressivo quando o intruso 

derrotado encontra-se em sua própria caixa moradia (POTEGAL et al, 1993 

HUHMAN et al, 2003). Entretanto, por ser um fenômeno dependente da memória de 

uma derrota social, esses trabalhos podem guiar os estudos funcionais acerca da 

expressão dos comportamentos de defesa expressos ao contexto em que o intruso 

sofreu a derrota, que nunca foram feitos.  

 Markham e Huhman (2008) levantaram  a hipótese de que o núcleo medial 

da amígdala pudesse ter um papel importante tanto na aquisição quanto na 

expressão da “derrota condicionada”, entretanto, eles mostraram que na verdade tal 

núcleo parece ser importante apenas como percepção de pistas feromonais 

(MARKHAM; HUHMAN, 2008). Em contraste, o núcleo basolateral parece ter um 

papel crítico para a consolidação mnemônica no processo de “derrota condicionada” 

(JASNOW et al., 2005; MARKHAM; HUHMAN, 2008; MARKHAM; TAYLOR; 

HUHMAN, 2012), enquanto que o núcleo intersticial da estria terminal (BST) possui 

papel importante na expressão do fenômeno (JASNOW; DAVIS; HUHMAN, 2004; 

MARKHAM; NORVELLE; HUHMAN, 2009). Assim, foi mostrado que a administração 

de muscimol (MARKHAM; NORVELLE; HUHMAN, 2009) no BST, compromete a 

expressão dos comportamentos de defesa, mas não influencia na aquisição de 

memória referente aos eventos aversivos com o co-específico. De fato, estes 

estudos mostram papel importante da amigdala e do BST nos comportamentos 

observados após derrota social. A participação destas estruturas (BST e núcleo 

basolateral da amígdala) já são conhecidas pelo seu papel em respostas de defesa 

condicionada em outros contextos não etológicos (LEDOUX, 2000). Estudos mais 

recentes desse mesmo grupo de pesquisa mostraram que o septo lateral (LS) é 

fundamental na expressão dos comportamentos de defesa e na diminuição dos 

comportamentos agressivos, visto que a ativação de receptores gabaérgicos com 

muscimol antes da exposição ao co-específico não agressivo abolem a expressão 

dos comportamentos de defesa e restituem os comportamentos agressivos dos 

animais previamente derrotados (MCDONALD et al, 2012). O septo lateral recebe 

projeções do hipocampo ventral (RISOLD; SWANSON, 1997), o qual tem sido 

implicado na aquisição da “derrota condicionada”, pois sua inativação antes da 

derrota abole os comportamentos de defesa da “derrota condicionada” (MARKHAM; 

TAYLOR; HUHMAN, 2012). 



Novamente, deve-se salientar que a “derrota condicionada” não se trata de 

expor o animal ao contexto da derrota: neste caso, o intruso deveria ser exposto 

somente ao ambiente em que sofreu a derrota prévia, e não a outro co-específico 

não agressivo, que por si só pode induzir outras respostas comportamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÕES 

 

Em resumo, no presente trabalho desenvolvemos um paradigma experimental  

para o estudo das respostas de defesa contextual obervadas após a derrota social. 

Além disso, nossos dados ajudam a revelar os circuitos neurais envolvidos nestas 

respostas. De interesse particular, a semelhança do que foi observado para as 

ameaças predatórias, notamos que no embate social, a situação de defesa inata e 

contextual também compartilham os mesmos circuitos neurais.  
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