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 “Quero dizer que os religiosos, em paz e calmamente, pedem ao céu 

o bem da terra, mas nós, os soldados e os cavaleiros, pomos em execução 

o que eles pedem, defendendo-a com o valor de nossos braços e o fio de 

nossas espadas, não debaixo de teto mas a céu aberto, postos como alvos 

aos insuportáveis raios de sol no verão e para os arrepiantes gelos do in-

verno. Enfim, somos ministros de Deus na terra e os braços que executam 

a justiça. E como as coisas da guerra e as concernentes a ela não podem 

ser executadas senão suando, trabalhando e se esfalfando, conclui-se que 

aqueles que professam têm sem dúvida maior trabalho do que aqueles que 

em sossegada paz e repouso estão rogando a Deus que favoreça os desva-

lidos.”   

 (Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, p. 152) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1.1 A tematização das emoções como questão relativa ao conhecimento 

 

 

 Estudar as emoções de forma analítica é uma perspectiva bastante antiga na cultura oci-

dental, de modo que os gregos antigos já discutiam os conceitos de pathós no qual é a ideia de 

paixão que era entendida no âmbito da filosofia helênica como raiz dos males e da infelicidade, 

devendo ao homem, ele mesmo controlar e dominar a paixão vista como catástrofe (REALE, 

1999). Deslumbrando o horizonte da filosofia, a concepção platônica de alma tripartida, trans-

cende e diz ser mortais as duas partes que correspondem às emoções (concupiscente e irascível) 

a alma divina (imortal) e a alma racional (SIQUEIRA-BATISTA, 2004). 

 A complexa relação de emoção e razão tornou-se objeto de discussão de diversos filó-

sofos, os quais discorreram reflexões variadas para explicar a origem e o papel das emoções na 

condição humana. O francês René Descartes, quem, em suas diversas reflexões, determina uma 

concepção de substância pensante (res cogitans) que é completamente separada da substância 

do mundo (res extensa) de modo que cria uma cisão entre o corpo e a mente (DESCARTES, 

2000). Ainda para o autor, a res cogitans pertence a razão e o pensamento, enquanto ao corpo, 

res extensa, pertence a classe das emoções, as quais, geralmente, são caracterizadas como con-

fusas e não fidedignas quanto aos conteúdos de verdade. 

 De sua origem genuinamente filosófica, as relações entre corpo e mente passaram tam-

bém a ser investigadas no âmbito teórico e empírico de outras áreas do conhecimento como a 

biologia, psicologia, medicina e ciências sociais em geral.  

 As perguntas que sempre recaem aos estudiosos do comportamento, principalmente psi-

cólogos são: Por que estudar as emoções? No que se caracteriza a psicologia, estudar o com-

portamento humano é, de longe, o maior objetivo dessa ciência, bem como entender de que 

forma as emoções interferem na manutenção de determinadas classes de comportamentos (CA-

SANOVA, 2009). 
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 Anterior aos grandes filósofos da psicologia tradicional conhecida hoje, Darwin, ao pu-

blicar, em 1859, a “Origem das Espécies”, trazia ao mundo sua arrojada teoria da evolução pela 

seleção natural, construindo uma linha de pensamento que se contrapunha ao criacionismo. 

Publicou, nos anos seguintes, obras a fim de sustentar sua teoria, estando entre elas a “Expres-

são das Emoções no Homem e nos Animais” na qual discorreu Darwin (1872) que o Homem, 

assim como os demais animais, sente raiva, medo, ciúme (que são manifestados por meio de 

expressões observáveis, principalmente, em mamíferos), ou seja emoções observadas e descri-

tas verbalmente pela comunidade humana. 

 Em 1945, B. F. Skinner  publica o livro “The Operational Analysis of Psychological 

Terms” como tentativa de responder as correntes filosóficas internalistas. A partir dessa época, 

foi marcada a origem do behaviourismo radical, que foi desenvolvido não como uma área de 

pesquisa experimental, mas como uma área de reflexão sobre o comportamento humano. A 

realização de pesquisas empíricas constitui o campo da análise experimental do comporta-

mento, enquanto a implementação prática faz parte da análise aplicada do comportamento. 

Nesse sentido, o behaviourismo radical é uma filosofia da ciência do comportamento. Skinner 

era radicalmente antimentalista, uma vez que considerava não pragmáticas as noções interna-

listas (elementos mentais como origem do comportamento) que compõem as variadas teorias 

psicológicas existentes (CATANIA, 1999). 

Ainda segundo o autor, o comportamento é entendido como a relação entre o organismo 

e o ambiente e é selecionado seguindo os pressupostos do modelo evolucionista de Darwin, 

quem descreveu três níveis de seleção: o filogenético (que abarca comportamentos adquiridos 

na linha hereditária da espécie), o ontogenético (que abarca comportamentos adquiridos pela 

história de vida do organismo) e o cultural (que abarca comportamentos controlados por regras, 

estímulos verbais ou simbólicos, e é transmitido ao longo das gerações por meio da linguagem). 

https://www.infoescola.com/filosofia/filosofia-da-ciencia/


_______________________________________________________________________Introdução 21 

 

 Não obstante, o desenvolvimento da psicobiologia, bem como das neurociências como 

um todo, requer que, assim como a percepção e a ação, as emoções são relacionas a circuitos 

encefálicos distintos, nos quais as emoções estão pareadas com respostas autonômicas, endó-

crinas e motoras que dependem de áreas subcorticais do sistema nervoso central (ESPERI-

DIÃO-ANTONIO, 2007). 

 A evolução dos transtornos ansiosos e do transtorno de pânico tiveram mudança ao 

longo de sua história. Voltando no tempo, é possível identificar que, já na Idade Média, falava-

se de ansiedade (não patológica). Hipócrates descreveu casos que eram sugestivos de fobias. A 

ansiedade adquiriu proeminência como escopo estudo a partir de Sigmund Freud, quem estu-

dava pacientes em ambulatórios, fato este que se contrapunha à psiquiatria da época, em cujo 

exercício os pacientes eram atendidos em leitos de hospitais psiquiátricos e suas causas eram 

atribuídas principalmente a mecanismos psicológicos e que eram remissíveis por análise. En-

quanto isso, os ataques de pânico ganhavam conotações de origem de processos sexuais pertur-

badores. Através da análise experimental do comportamento e das neurociências, é possível a 

compreensão de variáveis dependentes e independentes da expressão do comportamento, bem 

como observar fatores biológicos, psicológicos e culturais. 

 Para tanto, compreender os fenômenos que estão circunscritos aos transtornos que com-

partilham o medo como sentimento comum é um desafio para a ciência, principalmente pela 

dificuldade de sistematizar todas as contingências envolvidas em tais transtornos estudados em 

modelos experimentais usando animais de laboratório. De fato, os desafios são grandes para 

compreender a gênese e transpor os dados pela singularidade de sujeitos humanos, compreen-

didos pelas ciências da saúde como biopsicossociais em toda sua complexidade. No tópico 

abaixo, serão mostrados aspectos gerais sobre a elaboração do medo e dos transtornos que com-

partilham o medo. 
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1.2 Considerações gerais sobre a elaboração do medo e do pânico, da ansiedade, e do 

comportamento de defesa evocado frente a predadores 

 

 

Muitos autores têm considerado as desordens de ansiedade como o resultado de doen-

ças associadas ao sistema neural que organiza o comportamento de defesa (STEIN; BOUWER, 

1997; BLANCHARD et al., 2001; GRAEFF, 1994; GRAY; McNAUGHTON, 2000). Dessa 

forma, associações entre as respostas defensivas e os ataques predatórios têm sido atualmente 

propostas para estudar algumas doenças, como o distúrbio de ansiedade generalizada e a sín-

drome do pânico (BLANCHARD et al., 1997, 2001; GUIMARÃES-COSTA et al., 2007). Tais 

associações fundamentam-se em trabalhos experimentais, como os realizados por Blanchard e 

Blanchard (1988), sobre as reações de roedores frente a um predador, como o gato e o Homem, 

ou entre roedores e serpentes, como o paradigma recentemente validado por Paschoalin-Maurin 

et al. (2018). Esses  relatos  utilizam esse modelo experimental para avaliar o efeito de drogas 

que modulam a ansiedade humana, como os benzodiazepínicos (diazepam, alprazolam e clor-

diazepóxido), e drogas que interferem no sistema serotoninérgico (como a gepirona, a paroxe-

rina e a fluoxetina), em comportamentos de ansiedade/defesa e medo/defesa, validando o mo-

delo e apresentando promissores resultados sobre as respostas defensivas evocadas em presença 

de predadores (BLANCHARD et al., 1993; PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018). Conside-

rando os efeitos terapêuticos dos antidepressivos na síndrome do pânico, e a atenuação, pela 

administração crônica de fluoxetina ou de paroxetina, das respostas comportamentais defensi-

vas evocadas pela estimulação da substância cinzenta periaquedutal dorsal e ventral, o compor-

tamento de fuga e de imobilidade defensiva têm sido associados a esse distúrbio (BORELLI et 

al., 2004; PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018). Com efeito, em seres humanos, a estimulação 

elétrica da substância cinzenta periaquedutal (SCP), uma estrutura mesencefálica, cuja estimu-

lação em animais evoca comportamento explosivo de fuga (BRANDÃO; MELO; CARDOSO, 
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1993; EICHENBERGER et al., 2002; SCHENBERG, 1997), produz ansiedade intensa, pânico, 

terror e sensação de morte iminente (NASHOLD et al., 1969).   

O comportamento defensivo tem sido estudado há anos por diversos pesquisadores em 

modelos experimentais de doença mental que contemplam o recrutamento de estruturas que 

elaboram  o medo real ou potencial, com inferências sobre os transtornos ansiosos e transtorno 

do pânico que, por meio do paradigma de confronto entre presa versus predador, ou por esti-

mulação química com antagonistas dos receptores GABAA ou de inibidores da enzima ácido 

glutâmico-descarboxilase em sítios mesencefálicos, eliciam-se reações tanto fisiológicas como 

comportamentais sugestivas de medo intenso (BRANDÃO et al., 1982, 1986, 1988; PASCHO-

ALIN-MAURIN et al., 2018). Vigorosas reações defensivas caracterizadas por imobilidade de-

fensiva, fuga, avaliação de risco também podem ser evocadas por administrações de aminoáci-

dos excitatórios ou drogas opioides no colículo inferior (CI) (CARDOSO et al., 1992, 1994). 

Partindo desse pressuposto, o estudo de vias GABAérgicas e de projeções peptidérgicas opioi-

des deve ser incluído na busca do substrato neural do medo, do pânico e da ansiedade, ressal-

tando-se mecanismos neuroquímicos que integram as reações de defesa desencadeadas por es-

tímulos ambientais inatos ou aprendidos que sinalizem perigo: ambientes desconhecidos, a si-

lhueta de predadores, expressões emocionais que indiquem raiva e ameaça de ataque, odor ou 

ruídos de um predador, vocalizações ameaçadoras de animais de uma mesma espécie na ocor-

rência de conflitos sociais ou qualquer outro fator que tenha adquirido significado de advertên-

cia por precederem consistentemente a ocorrência de estímulos nocivos ou dolorosos.  

Alguns espécimes de predador, tais  como a Crotalus durissus terrificus (cascavel) 

utilizam dicas sonoras específicas para sinalizar agressividade, ou como aviso de ataque imi-

nente, ao passo que outras espécies imitam os sons do guizo de cascaveis para afastarem pro-

váveis predadores de mamíferos das redondezas (OWINGS et al., 2002; COIMBRA et al., 

2017a). Alguns roedores assumem postura bípede, hesitação na evocação de comportamento 
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exploratório e constantes reaproximações da área onde eventualmente identificaram cascaveis, 

após detectarem sinais sonoros de guizos de tais serpentes (SWAISGOOD et al., 1999). Presas 

habituais de serpentes ainda discriminam entre tamanhos diferentes de serpentes cascaveis e 

eliciam comportamentos defensivos de acordo com a gravidade do risco de vida (em razão das 

dimensões do predador) e do contexto (em razão da distância que as serpentes guardam dos 

abrigos das presas e segundo a categoria reprodutiva das presas) (SWAISGOOD et al., 1999). 

Dessa forma, um estímulo inato ou condicionado que sinalize perigo e dano corporal iminente 

ativa circuitos neurais encefálicos responsáveis pela gênese e elaboração de estados aversivos 

(ADAMS, 1979; FANSELOW, 1991; PANKSEPP, 1990), que são interpretados em nossa es-

pécie como estado motivacional do medo. Comportamentos defensivos podem então se expres-

sar sob a forma de inibição comportamental e vigilância (COIMBRA; BRANDÃO, 1993; 

GRAY, 1982; COIMBRA  et al., 2017a; PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018), imobilidade 

defensiva ou congelamento” (ZHANG et al., 1990; COIMBRA  et al., 2017a; PASCHOALIN-

MAURIN  et al., 2018), fuga (COIMBRA; BRANDÃO, 1993; PANKSEPP, 1990; COIMBRA  

et al., 2017a; PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018), ou por imobilidade tônica (MENESCAL-

DE-OLIVEIRA; HOFFMANN, 1993), e por um conjunto de posturas ameaçadoras e vocaliza-

ção seguidos por ataque (na impossibilidade de fuga), a que se denomina defesa afetiva (HESS; 

BRUGER, 1943). Posturas apaziguadoras de submissão são frequentemente apresentadas no 

sentido de evitar um posterior comportamento ofensivo de um oponente dominante (ADAMS, 

1979; MICZEK; THOMPSON, 1984). A expressão do comportamento de defesa acompanha-

se de acentuadas alterações neurovegetativas e endócrinas, largamente estudadas (HILTON, 

1982; LEÃO-BORGES; COIMBRA; BRANDÃO, 1988; MANCIA; ZANCHETTI, 1981).  

Em uma tentativa de investigar o substrato neural responsável pela elaboração do com-

portamento defensivo, assim como determinar os neurotransmissores envolvidos nas conexões 
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entre estruturas encefálicas, cuja estimulação eliciaria reações de ira ou de medo, extensas in-

vestigações têm sido feitas com a utilização de neurotraçadores, de técnicas imunoistoquímicas, 

psicofarmacológicas e até mesmo utilização de clássicos métodos de estudo em neurofisiologia 

(BRANDÃO; MELO; CARDOSO, 1993; CARRIVE, 1993; COIMBRA; BRANDÃO, 1993; 

COIMBRA  et al., 2006; EICHENBERGER et al., 2002; FUCHS; SIEGEL, 1984; FUCHS et 

al., 1985; STEINBUSH, 1981). Somente para citar alguns resultados de pesquisa básica, veri-

ficou-se a existência de fibras ascendentes, via hipotálamo anterior (HA), para o complexo 

amigdaloide e núcleo do leito da estria terminal, assim como de fibras descendentes, através do 

hipotálamo medial (HM), para o complexo mediano parafascicular do tálamo e substância cin-

zenta periaquedutal, sugerindo um complexo substrato neural relacionado com resposta com-

portamentais envolvendo o medo e a ansiedade  (FUCHS; SIEGEL, 1983; FUCHS et al., 1985). 

Com efeito, não somente a substância cinzenta periaquedutal (COMOLI  et al., 2003), mas 

também o núcleo pré-mamilar dorsal do hipotálamo (CANTERAS et al., 1997) apresentam 

ativação neural mostrando um envolvimento do hipotálamo na modulação dos comportamentos 

de defesa em animais expostos a seus predadores naturais ao passo que, em ratos, durante a 

evocação do ataque predatório, tem sido descrita uma ativação neuronial em aspectos ventrola-

terais do neoestriado (área provavelmente envolvida com padrões estereotipados do comporta-

mento de caça predatória), em redes neurais do complexo amigdaloide (área de transição pós-

piriforme, região anterior do núcleo cortical, divisão anterior do  núcleo baso-medial, parte 

posterior do núcleo baso-lateral e divisão medial do núcleo central), em redes neurais do núcleo 

do leito da estria terminal (núcleo romboideo) e no hipotálamo (núcleo parassubtalâmico) (CO-

MOLI  et al., 2005). Acrescente-se que o hipotálamo se encontra diretamente envolvido nos 

mecanismos neurais que controlam as funções hipofisárias, comandando, dessa forma, as alte-

rações endócrinas que acompanham o comportamento emocional (LEDOUX, 1991; MARTIN, 
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1998; NAUTA, 1958; KUPFERMAN, 1991). A redes neurais hipotalâmicas podem ainda ela-

borar respostas motivacionais que embasam o comportamento das presas, tais como odor e 

paladar, e influenciar o controle de respostas neurovegetativas e motoras que acompanham o 

comportamento predatório (COMOLI et al., 2005), além de elaborar o comportamento de de-

fesa em situações de risco iminente de vida. Lesões químicas do núcleo pré-mamilar dorsal do 

hipotálamo com ácido ibotênico deprimem o comportamento de imobilidade defensiva (free-

zing) e de fuga em ratos expostos a seus predadores naturais, aumentando a incidência de com-

portamento exploratório (CANTERAS et al., 1997). 

Ao serem estudadas as áreas encefálicas que traçam a suposta trajetória do medo, des-

cobriu-se uma vasta gama de interconexões entre elas, como a conhecida ligação funcional e 

neuroanatômica entre a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPd), hipotálamo medial, 

complexo amigdaloide e área septal (BEN-ARI, 1981; GRAEFF, 1990; SIEGEL; POTT, 1988), 

o que permite situar as redes neurais que circundam o aqueduto cerebral no cerne do sistema 

encefálico de aversão, que coordenaria a geração e elaboração do medo, ao lado de outras es-

truturas, como as camadas profundas do colículo superior (COIMBRA; BRANDÃO, 1993) e 

núcleos pericentrais e central do colículo inferior (BRANDÃO et al., 1988, 1993; CARDOSO 

et al., 1994). Efetivamente, danos realizados na SCPd prejudicam a defesa afetiva induzida por 

estímulos ambientais ou pela estimulação elétrica do hipotálamo dorso-medial e complexo 

amigdaloide, muito embora a destruição dessas últimas estruturas não seja suficiente para afetar 

a reação de defesa evocada por estimulação da SCPd (MOLINA; HUNSPERGER, 1959). A 

fuga e outros comportamentos defensivos, como as reações de esquiva, são reduzidas por lesões 

no complexo amigdaloide e SCPd (BLANCHARD; BLANCHARD, 1972; BLANCHARD et 

al., 1979; ISAACSON, 1982; PELLEGRINO, 1968). As lesões no núcleo central do complexo 

amigdaloide amenizam as respostas defensivas evocadas por estimulação elétrica do núcleo 
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central do colículo inferior (MAISONNETTE et al., 1996) e tem sido sugerido que o processa-

mento emocional depende da informação aferente vinda do núcleo do corpo geniculado medial 

para o complexo amigdaloide (IWATA et al., 1987). Animais lesados na SCPd, caracteristica-

mente, além de exibirem poucas reações de medo, também não fugiam de estímulos dolorosos 

(MELZACK et al., 1982) e, na presença de ruídos (LYON, 1964), mostraram resposta reduzida 

de fuga e esquiva ao choque nas patas (HALPERN, 1968).  

Estudos usando imunorreatividade à proteína Fos corroboraram os estudos neurofisi-

ológicos, mostrando evidências que sugerem que o complexo amigdaloide, o hipotálamo me-

dial, a substância cinzenta periaquedutal dorsal, as camadas profundas do colículo superior (CS) 

e o colículo inferior constituem parte do sistema encefálico de aversão, pois essas áreas foram 

marcadas após a estimulação tanto elétrica quanto química da substância cinzenta periaquedutal 

dorsal ou seguida à exposição dos animais a estímulos ambientais aversivos e a predadores 

(SILVEIRA et al., 1993; PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018). Marcações imunoistoquími-

cas da proteína Fos na substância cinzenta periaquedutal  também têm sido descritas em animais 

submetidos a seus predadores naturais, principalmente considerando os aspectos dorsais da SCP 

(CANTERAS; GOTO, 1999; PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018), muito embora haja evi-

dências de que também as camadas profundas do colículo superior (cpCS), o colículo inferior 

e o núcleo dorsal da rafe (CANTERAS; GOTO, 1999; WELTSON et al., 2003) apresentam-se 

igualmente ativados em situações de perigo iminente de vida como aquelas em que roedores 

são expostos a seus predadores  naturais (CANTERAS; GOTO, 1999; COMOLI et al., 2003) 

ou a serpentes corais peçonhentas (WELTSON  et al., 2002; 2003; PASCHOALIN-MAURIN  

et al., 2018).  

A estimulação elétrica ou a microinjeção de antagonistas de receptores GABA-A no 

colículo inferior também eliciam um conjunto de respostas comportamentais caracterizadas por 

corridas, saltos e rotações, a que se denomina comportamento explosivo ou não orientado de 
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fuga. A imobilidade que antecede essas reações motoras e que se faz acompanhar de algumas 

alterações autonômicas é conhecida como imobilidade defensiva, termo este que também é des-

crito na literatura como “freezing” ou “congelamento”. O colículo inferior tem sido recente-

mente considerado como parte integrante do sistema encefálico de aversão, constituído, pelo 

que foi exposto acima, por estruturas como a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPd), 

o colículo superior em seu stratum griseum profundum, o hipotálamo dorso-medial e o com-

plexo amigdaloide (BRANDÃO et al, 1988; 1993).  

Estudos vários evidenciaram, também, a implicação de mecanismos GABAérgicos e 

opioides no controle dos substratos neurais que comandam o comportamento defensivo no sis-

tema encefálico de aversão (COIMBRA; TOMAZ; BRANDÃO., 1992; COIMBRA; BRAN-

DÃO, 1993, 1997; GRAEFF, 1990; CARDOSO et al., 1992). Evidências encontradas em ex-

perimentos farmacológicos têm sugerido que mecanismos opioides podem estar envolvidos no 

controle de reações defensivas, uma vez que a administração de antagonistas opioides aumentou 

os limiares do comportamento de defesa eliciado por estimulação elétrica de algumas estruturas 

do mesencéfalo dorsal, como a substância cinzenta periaquedutal dorsal e o colículo superior 

(COIMBRA et al., 1996). Outros autores sugerem, ainda, que os substratos neurais que contro-

lam o comportamento defensivo no colículo inferior estão sob o controle inibitório opioide 

(BRANDÃO et al., 1993, 1994; CARDOSO et al., 1992; COIMRA et al., 2000). 

Projeções nigro-tectais têm sido consistentemente demonstradas na literatura, descre-

vendo-se, principalmente, aferências às camadas profundas (COIMBRA et al., 1998; EICHEN-

BERGER et al., 2002) intermediárias e superficiais do colículo superior (REDGRAVE et al., 

1992), provenientes da substância negra, parte reticulada (SNpr), e ao núcleo pericentral do 

colículo inferior (OLAZÁBAL; MOORE, 1989), provenientes da substância negra, parte lateral 

(SNpl). Ainda, um estudo multidisciplinar, integrando técnicas morfológicas e psicofarmaco-
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lógicas, demonstrou a relevância das projeções nigro-coliculares no controle das respostas in-

duzidas pelo medo e pelo pânico elaboradas tanto em aspectos craniais como caudais do teto 

mesencefálico de pequenos animais (CASTELLAN-BALDAN et al., 2006). 

O aumento do comportamento de rotação após a lesão da SNpr também já foi sugerido 

por outros estudos (COIMBRA et al., 1989; IMPERATO et al., 1981) como sendo resultado da 

diminuição na transmissão GABAérgica por meio da via nigro-colicular.  Logo, o aumento da 

manifestação do comportamento de fuga após a lesão da SNpr pode ter sido devido à remoção 

do controle inibitório exercido pelas fibras GABAérgicas no substrato neural do comporta-

mento defensivo induzido por estimulação do mesencéfalo dorsal (COIMBRA; BRANDÃO, 

1993, RIBEIRO et al., 2005; CASTELLAN-BALDAN et al., 2006).  

A mediação de mecanismos opioides tem sido um dos principais focos de atenção das 

pesquisas sobre a modulação dos substratos neurais que elaboram a aversão no teto mesence-

fálico. É sabido que pequenas doses de morfina microinjetadas na SCPd atenuam, de forma 

dose-dependente, as respostas defensivas eliciadas através de estimulação elétrica dessa estru-

tura (BRANDÃO et al., 1985; BRANDÃO et al., 1990; JENCK et al., 1983; JENCK et al., 

1986). Entretanto, altas doses de morfina, quando injetadas localmente nessa estrutura, causam 

ativação comportamental caracterizada por saltos e corridas, mostrando grande similaridade 

com as reações observadas quando se faz a estimulação elétrica, ou microinjeções de bloquea-

dores GABAérgicos nessa estrutura (CARDOSO et al., 1992). Mecanismos opioides parecem 

estar crucialmente envolvidos no controle das reações de defesa, considerando que, muito em-

bora haja relatos de que microinjeções de morfina na SCPd atenuam tanto as respostas compor-

tamentais como alterações autonômicas eliciadas por estimulação elétrica do mesencéfalo dor-

sal (JENCK et al., 1983, 1988), outros trabalhos sugerem uma ação antiaversiva da morfina 

microinjetada no colículo inferior de roedores (CALVO; COIMBRA, 2006). Com efeito, mi-

croinjeções de antagonistas de receptores opioides, como o naloxone, na substância cinzenta 
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periaquedutal ventral, possuem a propriedade de atenuar o medo eliciado por estímulos nocivos 

externos (FANZELOW; BOLLES, 1979) ou durante a estimulação aversiva do teto mesence-

fálico (COIMBRA et al., 1996; COIMBRA et al., 2000; CALVO; COIMBRA, 2006). Esses 

dados conflitantes têm despertado a atenção dos pesquisadores e sugerem que o substrato neural 

que organiza as respostas eliciadas pelo medo no mesencéfalo dorsal é finamente organizado, 

e a natureza neuroquímica de suas redes neurais não é uniforme.   

Embora algumas estruturas do teto mesencefálico (TM), com a SCPd, o colículo infe-

rior (CI) e as cpCS estejam associadas com manifestações comportamentais induzidas por es-

tímulos aversivos, não está claro se o substrato neural responsável pelos aspectos motivacionais 

do medo no TM pode estar implicado em padrões defensivos que acompanham a sensação de 

dor, ou da antecipação de tais sensações na presença de predadores. Também não está claro se 

os opioides endógenos estão apenas envolvidos em respostas antinociceptivas induzidas por 

estimulação da SCPv, ou se também regulam a reação de defesa eliciada por estimulação da 

SCPd/cpCS e dos substratos neurais do CI envolvidos com reações de defesa afetiva. A precisa 

localização de mecanismos opioides pró-aversivos ou antiaversivos necessita ser mais bem es-

tabelecida tanto farmacologicamente como morfologicamente, considerando os substratos neu-

rais do tronco encefálico responsáveis pela elaboração e neuromodulação do comportamento 

de defesa. 

Considerando que (a) há evidências de aumento da expressão da proteína Fos em es-

truturas diencefálicas, como o hipotálamo anterior, medial e posterior, além do núcleo pré-ma-

milar dorsal de roedores expostos a seus predadores naturais (CANTERAS; GOTO, 1999; CO-

MOLI et al., 2003; PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018), (b) a modulação opioide do com-

portamento de defesa parece envolver os substratos neurais representados pelas cpCS (COIM-

BRA et al., 1996; RIBEIRO et al., 2005), SCPd (COIMBRA et al., 1996, EICHENBERGER et 
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al., 2002) e CI (COIMBRA et al., 2000; OSAKI et al., 2003), que recebem conexões proveni-

entes e estruturas hipotalâmicas que elaboram parte do comportamento de defesa (ULLAH et 

al., 2015, 2017) e (c) que há evidências do controle pré-sináptico exercido por vias opioides 

inibitórias sobre terminais GABAérgicos de projeção nigro-tectal (CASTELLAN-BALDAN  

et al., 2006; EICHENBERGER et al., 2002; RIBEIRO  et al., 2005), que modulam os mesmos 

sítios considerados vias de saída do sistema encefálico de aversão, e que também são recrutados 

por estruturas hipotalâmicas durante reações de ataques de pânico (ULLAH et al., 2017), obje-

tivo do presente projeto consiste em dar prosseguimento a esse estudo, visando investigar se a 

interação entre mecanismos opioides e GABAérgicos diencefálicos têm a propriedade de mo-

dular a expressão do medo em situações de risco iminente de vida, onde o sistema límbico é 

ativado como um todo, utilizando-se para tanto um modelo experimental de confronto entre 

presa e predador. 

 

 

1.3 Interação entre estímulos que eliciam comportamentos respondentes e operantes en-

volvendo os mecanismos de defesa em um paradigma de presa versus predador 

 

 

Todo o constructo empírico realizado até os dias atuais sobre a neuropsicobiologia do 

medo é devido a trabalhos prévios idealizados por Cannon, Bard e Papez feitos no início do 

século passado quando começaram a investigar os mecanismos neurais que eram responsáveis 

pelas emoções, principalmente para os sentimentos de medo. Estudos pioneiros de Hess e Brug-

ger (1943) mostraram que a estimulação elétrica feita no hipotálamo de gatos causava compor-

tamentos caracterizados como aversivos, uma vez que esses animais com eletrodos instalados 

nesses núcleos apresentavam comportamentos operantes de desligar a estimulação (BRAN-

DÃO, 2012).  
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No início da década de 1980, muitos avanços científicos foram realizados sobre a or-

ganização do medo incondicionado em resposta ao perigo iminente que leva o animal a eliciar 

comportamentos de fuga ou de luta, indicando de forma empírica que existe uma integração de 

sistemas encefálicos responsáveis  pela aversão no sistema nervoso central (SNC) que pode ser 

acionado por estímulos ameaçadores ao organismo, tais como choques, sons intensos (potencial 

evocado) ou estímulos ameaçadores para pequenos mamíferos como a presença da mão do ho-

mem, a presença de um predador natural (BLANCHARD; BLANCHARD, 1993; PASCHOALIN-

MAURIN  et al., 2018). 

Os mecanismos relacionados à resposta de defesa incondicionada estão associados ao 

sistema de fuga ou luta mediados pelo sistema cerebral de aversão que é representado pelo 

hipotálamo medial, pela SCPd e pelo complexo amigdaloide. A relação de estímulos ameaça-

dores produz como resposta aos estímulos prévios respostas motoras, neurovegetativas e emo-

cionais. 

É de suma importância sistematizar a relação de estímulos antecedentes juntamente 

com a resposta produzida pelo organismo. Segundo Catania (1999), na análise do comporta-

mento, as operações são o que o experimentador faz, arranja ou programa, e os processos são 

as mudanças que resultam no comportamento. Pode-se programar coisas de um jeito que os 

estímulos sinalizem a apresentação de outros estímulos ou que o estímulo sinalize a oportuni-

dade de produzir consequências ao organismo. 

Os estímulos efetivos como sinais são denominados de estímulos discriminativos, e as 

operações que envolvem sinais são chamadas de operações sinalizadoras ou operações de con-

trole de estímulos. Uma apresentação de estímulos e a programação de consequências dificil-

mente ocorrem isoladamente, geralmente elas são sinalizadas por outros eventos. Um relâm-

pago, precede, quase sempre, o barulho de um trovão. Um semáforo alerta o motorista sobre 

possíveis consequências de seguir em frente ou de parar frente a um cruzamento (CATANIA, 
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1999), bem como o balançar do guizo da cascavel precede comportamentos respondentes ou 

operantes por parte do predador (COIMBRA et al., 2017a).   

Muitas vezes, ao invés de somente sinalizar a apresentação de estímulos como Pavlov 

(1927) fez, um estímulo pode sinalizar as ocasiões em que as respostas terão consequências. 

Em uma análise do caso do cavalo Claver Hans, que parecia ter aprendido a resolver questões 

aritméticas com suas patas, o animal aparentemente resolvia problemas de adição, multiplica-

ção e raiz quadrada e suas respostas eram emitidas no bater de suas patas. Seu desempenho foi 

investigado e descobriu-se que Claver Hans somente resolvia os problemas matemáticos na 

presença do dono e quando o dono sabia da resposta, neste caso notou-se que os movimentos 

sutis do treinador forneciam estímulos para quantificar a batida das patas. Este caso fornece 

informações de que mesmo os comportamentos mais sutis do estímulo sinalizam as consequên-

cias do responder (CATANIA, 1999).  

 

 

1.4 Substratos neurais que organizam o comportamento de defesa  

 

 

Hess e Bruger (1943) demonstram o papel de estruturas límbicas no envolvimento de 

possíveis emoções consideradas como defensivas. Os experimentadores, ao fazerem estimula-

ção elétrica do hipotálamo medial de gatos, observaram respostas comportamentais semelhan-

tes àquelas evocadas pela presença de um predador. Houve piloereção, midríase, achatamento 

das orelhas, exposição das presas, um enrijecimento muscular, bufos e sibilos. 

É importante ressaltar que, devido ao fato de os animais de laboratório não comparti-

lharem da mesma capacidade de comunicação verbal que os seres humanos, os comportamen-

tos/ sentimentos descritos partem de interpretações (através de etogramas) dos pesquisadores 
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ao longo dos anos. Quando se fala de respostas de pânico e de ansiedade, por exemplo suben-

tendem-se respostas de medo inato similares aos sintomas das doenças mentais mencionadas, 

para caracterizar os comportamentos que refletem parte desses transtornos afetivos.  

 Evidências mais recentes, publicadas por Wilent et al. (2010), mostraram os efeitos da 

estimulação elétrica no hipotálamo ventromedial em paciente humano. Neste estudo clínico de 

uma paciente que fazia tratamento para obesidade, observou-se que a estimulação encefálica, 

mais especificamente do HVM, eliciava fortes emoções na paciente. 

 

 

1.5 Os transtornos de ansiedade e transtornos do pânico 

 

 

Os transtornos de ansiedade abrangem e incluem os transtornos que compartilham ca-

racterísticas de respostas emocionais de medo e ansiedade excessivas. Visando fazer uma breve 

definição dessas emoções, medo é definido como uma resposta emocional à ameaça iminente 

real ou percebida, enquanto ansiedade é definida como preocupação excessiva acerca de ame-

aça futura ou potencial (DSM-V, 2013). Devido ao fato de haver uma linha tênue entre esses 

conceitos etológicos, os estados emocionais são parcialmente sobrepostos, mas se diferenciam 

principalmente pelo medo estar, com mais frequência, associado a períodos de excitabilidade 

autonômica aumentada que são necessários para a emissão de comportamentos de luta ou fuga 

e a ansiedade estar mais associada frequentemente à tensão muscular, vigilância e preparação 

para eventos futuros, onde comportamentos mais evidentes nesse caso são comportamentos de 

cautela e de esquiva inibitória,  este último caracterizado principalmente pelo comportamento 

de evitação de determinada situação (DSM-V, 2013). É possível dividir a esquiva em duas mo-

dalidades comportamentais, sendo elas, segundo Catania (1999), a esquiva ativa e a esquiva 

passiva, onde a esquiva ativa surge quando o organismo se organiza para evitar a situação que 



_______________________________________________________________________Introdução 35 

 

lhe cause algum incomodo, ou como descrito aqui em um caso de ansiedade, onde geralmente 

o sujeito não quer se defrontar com o evento aversivo, evadindo-se do ambiente potencialmente 

hostil. Pode-se usar como exemplo de esquiva ativa, um sujeito com medo de elevador que, ao 

precisar subir para os andares superiores desvia seu caminho e sobe pelas escadas. No que se 

refere à esquiva passiva, é possível ter como exemplo o mesmo sujeito com medo de elevador, 

entretanto, ao invés de se desviar do elevador e subir pelas escadas ele nem sai de casa, havendo 

uma inibição comportamental e agorafobia. Esse comportamento é mantido pelo valor reforça-

dor negativo da esquiva. 

Segundo Brandão (2019), o transtorno de ansiedade se diferencia do medo e da ansie-

dade adaptativos devido a sua intensidade, e por durar longos períodos, ao contrário da ansie-

dade adaptativa que, com frequência, é induzida por estresse.  

Abaixo, serão listados os principais tipos de transtornos de ansiedade, menção a sua 

maior prevalência no sexo feminino, tendo prevalência de 2:1, sendo que para esse diagnóstico 

a condição do indivíduo não pode estar associada ao uso de substâncias que alteram sua fisio-

logia normal e não pode estar associada a outra condição médica ou não sendo bem mais expli-

cado por outro transtorno mental.  

Segundo o DSM-V (2013), há uma classificação específica para o transtorno de ansi-

edade de separação, que consiste em um quadro de ansiedade e apreensão quando a figura de 

apego emocional se distância e sai do contexto (por determinado tempo), comumente visto em 

crianças que sentem que pode haver dano a figuras de apego; os sintomas são variados, podendo 

ser comportamentais, como birras, choro, além de pesadelos recorrentes e sintomas físicos de 

sofrimento. Não se limita à infância.  

O mutismo seletivo é caracterizado pelo fracasso em falar em contextos onde se en-

contram mais pessoas, nos quais existam pressão social e a expectativa de que se fale, como, 
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por exemplo, no contexto escolar, onde os prejuízos funcionais são grandes, pois interferem nas 

conquistas acadêmicas, profissionais e sociais (DSM-V, 2013). 

O transtorno de ansiedade social é caracterizado predominantemente por comporta-

mentos de esquiva, pois o indivíduo torna-se temeroso e ansioso quando pode estar em situações 

sociais que envolvam a possibilidade de ser avaliado,  como encontrar pessoas que não são de 

seu círculo íntimo, contextos em que o indivíduo pode estar sendo observado comendo ou be-

bendo, ou contextos de exijam algum desempenho (DSM-V, 2013). 

No transtorno do pânico, o indivíduo vivencia ataques de pânico inesperados e recor-

rentes; é muito característico o indivíduo sentir-se temeroso com a possibilidade de sofrer novos 

ataques. Os ataques de pânico são acompanhados de sintomas físicos, cognitivos, e podem ser 

devido a fatores esperados e inesperados, o que funciona como um marcador prognóstico para 

a gravidade do diagnóstico, curso e comorbidades com uma gama de transtornos, incluindo, 

mas não limitando-se a ele,  o transtorno de ansiedade (DSM-V, 2013). Os distúrbios do pânico 

vêm acompanhados de respostas cardiovasculares, tremores e tonturas que são bastante acen-

tuados. Curiosamente, os sintomas podem desaparecer rapidamente ou de forma gradual, fa-

zendo com que os pacientes desenvolvam ansiedade antecipatória pareada com os ataques de 

pânico, sendo possível observar nesses casos clássicos comportamentos operantes de esquiva 

(BRANDÃO, 2019). 

A agorofobia, que se caracteriza por indivíduos apreensivos e ansiosos em situações 

específicas, tais como andar de transporte público, estar em ambientes abertos, estar em lugares 

fechados, estar em filas, estar no meio de uma multidão, etc. O indivíduo sente aversão a tais 

situações, pois tem a crença de que, se houver um ataque de pânico, ele não terá o auxilio 

necessário ou que pode ser difícil escapar em alguma situação inesperada, e é comumente ob-

servado comportamentos de esquiva ativa do ambiente que lhe é hostil ou de esquiva inibitória, 

não se expondo a tais situações ou ambientes (BRANDÃO; GRAEFF, 2014).  
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Ainda segundo o DSM-V (2013), as características dos transtornos de ansiedade ge-

neralizada são ansiedade e preocupação excessivas e persistentes acerca de várias coisas, como 

o desempenho no trabalho e desempenho escolar. Muito comumente são observados sintomas 

físicos, tais como inquietação e ansiedade, fadiga, dificuldade de concentração ou ter lapsos na 

memória, tensão muscular e perturbações no sono. 

 Na prática clínica psiquiátrica, os inibidores seletivos de recaptação de seroto-

nina (ISRS) são as primeiras alternativas terapêuticas para o tratamento do transtorno de ansi-

edade generalizada (TAG).  Em um estudo dirigido por Pollack et al. (2001), foram estudados 

pacientes do sexo masculino e feminino com idade igual ou superior a 18 anos que preenchiam 

os critérios diagnósticos do DSM-IV para o TAG, em um ambulatório da psiquiatria. Esses 

pacientes foram avaliados com a escala psicométrica de ansiedade de Hamilton para classifica-

ção dos níveis de ansiedade e, após o seu preenchimento, eles foram aleatoriamente designados 

para o tratamento farmacológico com paroxetina (20-50 mg/ dia) ou placebo durante 8 semanas. 

Observou-se que, com o grupo tratado com paroxetina, obteve-se uma redução significativa-

mente maior nos níveis de ansiedade comparados com o grupo tratado com placebo.  A paro-

xetina nas doses de 20 a 50 mg uma vez ao dia mostrou-se eficaz no tratamento de pacientes 

com TAG.  

Além das abordagens farmacológicas amplamente estudadas, a clínica psicológica 

vem trabalhando com sucesso nos transtornos de ansiedade, transtorno do pânico e agorofobia.  

Com efeito, a análise sugerida e proposta por Zamignani e Banaco (2005) vem mos-

trando grandes resultados em melhoras nos quadros de ansiedade, transtorno do pânico e ago-

rofobia (PEZZATO; BRANDÃO e OSHIRO, 2012), sendo essa abordagem consistindo em 

uma análise funcional das operações estabelecedoras da ansiedade (condições de privação e 

estimulação aversiva do indivíduo), estímulos discriminativos pré-aversivos e respostas enco-

bertas que são composto pelo contexto antecedente para ocorrência de respostas, respostas de 
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ansiedade (compulsão, verificação, fuga e esquiva) que são seguidas por consequências refor-

çadoras negativas, como a eliciação ou adiamento de estimulação aversiva, e consequências 

reforçadoras positivas.  Nessa análise, é possível fazer com que o paciente discrimine as situa-

ções de esquiva e fuga e consiga refletir e mudar comportamentos que o mantêm em quadros 

de ansiedade e de medo intenso; os estímulos e respostas presentes são passíveis de estabelecer 

relações de generalização, capazes de eliciar ou evocar respostas de ansiedade e, através da 

psicoterapia, é possível cessar sintomas de transtornos de pânico, ansiedade, e fobias de modo 

que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida.  

 

 

1.6 Propriedades opioides que alteram o humor e propiciam recompensa  

 

 

O termo opioide refere-se a uma forma geral a todos os compostos relacionados ao 

ópio. Em sua origem, a palavra ópio deriva de opos que vem do grego que significa “suco” 

sendo um fármaco derivado do suco da papoula Papavers somniferum, a flor de onde se extrai 

o ópio. 

A primeira referência ao ópio ao longo da história encontra-se em escritos de Teofras-

tos no século III A. C, quem dizia que sua principal utilização era para a disenterias. Em meados 

de 1680, Sydenham escreveu “dentre todos os remédios que Deus todo poderoso houve por 

bem dar aos homens para aliviar-lhes os sofrimentos, nenhum é tão universal e tão eficaz quanto 

o ópio”.  

Os mecanismos pelos quais os opioides produzem alteração no humor, como euforia, 

tranquilidade não são inteiramente claros; entretanto, os sistemas neurais que medeiam o re-

forço do comportamento pelos opioides são distintos dos envolvidos na dependência física e na 

analgesia (Koob e Bloom, 1988). 
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Evidências farmacológicas e comportamentais indicam recrutamento de neurônios do-

paminérgicos que envolvem o núcleo accumbens (NAcc) na recompensa induzida pelos fárma-

cos. O NAcc, que consiste na fusão entre a cabeça do núcleo caudado e o putamen rostralmente,  

constitui uma área referida como estriado ventral (Heimer et al., 1982). O estriado ventral me-

deia comportamentos de motivação e afeto, funções límbicas, ao passo que o estriado dorsal 

está envolvido em funções sensoriais e cognitivas.  

Os peptídeos opioides derivados da pró-dinorfina e da pró-encefalina são liberados 

principalmente por neurônios de saída do neoestriado e, principalmente,  do NAcc. Agonistas 

seletivos do receptor  e  promovem recompensas  quando definidos por paradigmas de pre-

ferência por lugar (place preference). Os efeitos positivos dos opioides sobre a motivação são 

parcialmente mediados pela liberação de dopamina em nível de NAcc. Assim, a ativação do 

receptor k nesses circuitos inibe a liberação de dopamina, ao passo que a ativação dos receptores 

µ e  aumenta a liberação de dopamina no neoestriado ventral.  

A substantia ferruginea (WILSON, 1858),  local vizinho ao sulco limitans no assoalho 

do IV ventrículo, que corresponde ao locus coeruleus, contém neurônios noradrenérgicos e altas 

concentrações de receptores opioides que se postula terem um papel fundamental nas sensações 

de alarme, pânico, medo e ansiedade, tem sua atividade neural inibida por opiáceos e por pep-

tídeos opioides endógenos (BEAUDET  et al., 1979; STRAHLENDORF et al., 1980).  

Através de um levantamento histórico, sítios específicos para ligação no encéfalo só 

foram descritos em 1973. Atualmente, existem evidências de pelo menos três tipos de recepto-

res opioides que se enumeram a seguir: receptor do tipo µ (Mu), do tipo k (Kappa) e do tipo  

(Delta) (COLASANTI et al., 2010). Recentemente foi descrito um quarto tipo, o receptor de 

nociceptina/ orfanina que, de forma estrutural, é muito semelhante aos receptores opiodes, mas, 

no entanto, os ligantes endógenos opioides não interagem com esses receptores (MOGIL; PAS-

TERNAK, 2001). 
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 Existem três grupos de peptídeos opioides endógenos que são chamados de metionina, 

leucina e encefalina, que são derivados da pró-encefalina, dinorfinas A e B e neoendorfina, 

derivados da pró-dinorfina, e a -endorfina, derivada da pró-opiomelanocortina. As encefalinas 

têm maior afinidade pelos receptores  e µ; em contra partida, as dinorfinas ligam-se as recep-

tores do tipo delta, enquanto as endorfinas ligam-se com maior afinidade pelos receptores µ e 

k (LORD et al., 1977; RAYNOR et al., 1994). 

 

1.7 O Sistema Opioidérgico na modulação do comportamento defensivo 

 

 

A investigação da modulação exercida por mecanismos opioides tem sido foco de di-

versas pesquisas com o objetivo de esclarecer a organização das redes neurais e das neurotrans-

missões que modulam os comportamentos defensivos no tectum (EICHENBERGER et al., 

2002). Foi demonstrado sistematicamente que pequenas doses de mofina injetadas na SCPd 

frenam, de uma forma dose-dependente, as respostas defensivas obtidas através de estimulação 

elétrica.  

Brandão, Coimbra e Borges (1990) mostraram os efeitos da microinjeção de morfina 

SCPd, sendo que os efeitos da dose mais alta utilizada, de 10 nmol, aumentaram os limiares dos 

comportamentos defensivos de fuga e saltos. 

Mais recentemente, da Silva et al. (2017) demonstraram que a administração de endo-

morfina-1 (EM-1) em diferentes doses causou efeitos paradoxais, nas respostas de defesa elici-

adas pelo antagonismo dos receptores GABAA nas cpCS. O pré-tratamento do SNpr com as 

doses mais altas de EM-1 (de 20 e 200 nmol ) causou um aumento significativo no número de 

alerta defensivo, o que foi significativamente diferente em comparação com o pré-tratamento 

da SNpr com EM-1 na dose mais baixa, de 2 nmol. O pré-tratamento da SNpr com EM-1 na 
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dose mais alta (200 nmol) causou um aumento significativo no número de imobilidade defen-

siva causada pela administração de bicuculina no mesencéfalo dorsal. Esse efeito foi estatisti-

camente diferente em comparação ao tratamento da SNpr com EM-1 nas doses mais baixas. 

Através dessas evidências, mecanismos opioides parecem estar envolvidos na elicia-

ção de comportamentos defensivos. Em um estudo de Fanzellow e Bolles (1979), mostrou-se 

que os antagonistas de receptores opioides, como a naloxona, administrada na SCPv, possuem 

o efeito de diminuir o medo eliciado por estímulos nocivos externos.  

Muito embora estruturas mesencefálicas, tais como a SCPd e os corpos quadrigêmeos, 

compreendidos pelos colículos superiores e inferiores, entejam envolvidos com a organização 

de pelo menos parte do comportamento induzido por estímulos aversivos, sendo modulados por 

projeções opioides (COIMBRA et al., 2000; EICHENBERGER et al., 2002), ainda não está 

definido se estes substratos neurais possam vir a ser modulados unicamente pelo tectum, ou se 

estruturas que também se estendem ao diencéfalo estão sendo recrutados para que a emissão 

comportamental ocorra sob neuromodulação opioide. 

Os antagonistas opioides agem de forma diversas na eliciação de estados emocionais, 

dependendo do receptor com que o antagonista se acopla, pois tem sido mostrado que há dife-

renças comportamentais quando o antagonista age no receptor  ou  no receptor k, durante a 

eliciação de comportamentos defensivos como aqueles decorrentes de estímulos aversivos, e 

como a EM-1 tem alta afinidade pelo receptor µ é possível que efeitos paradoxais de doses 

diferentes sejam observadas quando a EM-1 é administrada no mesencéfalo dorsal, conside-

rando seja o colículo inferior (CARDOSO et al., 1992) ou nas cpCS (da SILVA et al., 2017).  

Não obstante, a ação antiaversiva do bloqueio farmacológico dos receptores µ vem 

sendo consistemente demostrada por nosso grupo. Segundo Calvo et al. (2019), em experimen-

tos usando o paradigma presa versus predador, respostas defensivas evocadas frente a um po-
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tencial predador, como a cascavel,  diminuíram significativamente com o tratamento intracoli-

cular com naloxone em doses mais altas, de 3 e 5µg,  tendo havido diminuição significativa da 

avaliação de risco, da imobilidade defensiva e do comportamento de fuga em relação à serpente 

(CALVO e tal., 2019a). Esses dados corroboram evidências recentemente publicadas pela 

mesma equipe, na ocasião em que da Silva et al. (2017) utilizaram um antagonista altamente 

seletivo para o receptor µ, mas administrado na substância negra, parte reticulada, como men-

cionado acima. Coimbra et al., (2017a) e Calvo et al. (2019b) ainda demonstraram que a casca-

vel elicia exuberante reações de natureza aversiva para os redores, como postura ameaçadora, 

acionamento do guizo e ataques defensivos e ofensivos, sendo uma fonte de estímulos aversivos 

suficiente mente salientes para a indução de respostas de defesa relacionadas ao medo inato, 

mas tais respostas foram atenuadas pelo bloqueio intracolicular de receptores opioides. 

Em um outro estudo, foi mostrado que ratos Wistar expostos ao teste de labirinto em 

cruz  elevado, e pré-tratados com microinjeção de morfina na SCPd evitavam os braços abertos 

quando tratados com morfina na dose de 30 nmol, ao passo que  o tratamento intramesencefá-

lico com morfina na dose de 10 nmol causou efeitos antiaversivos, havendo diminuição de en-

tradas do sujeito experimental nos braços abertos do labirinto em cruz elevado (MOTTA; 

BRANDÃO, 1993). Com efeito, a administração de naloxona por via intraperitoneal causa um 

aumento nos limiares dos comportamentos defensivos eliciados por estimulação elétrica da 

SCPd e das cpCS (COIMBRA et al., 1996). 

Com o constructo do estudo dos mecanismos defensivos, há evidências que sugerem 

um papel modulatório exercido pelos opioides no sistema encefálico de aversão. Alguns estudos 

têm revelado que o colículo inferior possui altas concentrações de receptores do tipo µ e mode-

rada concentração de receptores tipo k (MANSOUR et al., 1994). Não obstante, nosso grupo 

vem demostrando consistentemente o envolvimento tanto dos receptores µ, quanto dos recep-

tores k na modulação dos comportamentos defensivos, pois o antagonismo desses receptores, 
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seja por via periférica, seja por via central, eleva de forma significativa os limiares dos com-

portamentos defensivos que têm sido relacionados a reações de medo intenso (CALVO et al., 

2019; COIMBRA et al., 1996, 2000; ENCHENBERGER et al., 2002; COIMBRA et al., 2017). 

Quando atentamos para estruturas encefálicas relacionadas à ansiedade, células ex-

pressando  receptores µ são altamente concentradas no neocórtex, no hipocampo, no tálamo, no 

hipocampo, no complexo amigdaloide (PADEN et al., 1987; PILAPIL., 1987), no núcleo ac-

cumbens, no núcleo caudado do neoestriado e na SCP (PECKYS; LANDWEHR-MEYER, 

1999). Outros estudos mostram, também, grande quantidade de receptores  nos corpos qua-

drigêmeos (MANSOUR et al., 1995). 

Vias opioides modulatórias estabelecem conexão recíproca entre colículo inferior e a 

SCP (OSAKI et al., 2003) e entre vias eferentes intratectais com terminais GABAérgicos de 

projeção nigro-tectal (EICHENBERGER et al., 2002), sendo que a integração dessas vias in-

fluencia a elaboração de reações defensivas que são associados aos comportamentos do tipo 

pânico.  

Por outro lado, há evidências de que os peptídeos opioides suprimem de forma consis-

tente os comportamentos defensivos de felinos  quando são  estimulados eletricamente em nível 

mesencéfalico (SHAIKH., 1991 ), sendo que microinjeções de morfina SCP são capazes de 

diminuir a intensidade de comportamentos de fuga e aumentar a latência desses comportamen-

tos induzidos por estímulos elétricos (JENCK et al., 1986). Essas asserções mostram como a 

literatura ainda é controversa no que concerne aos efeitos de agonistas e de antagonists opioides 

administrados por via periférica ou central. 

Em relação à organização de respostas associadas ao pânico, tem sido proposto que os 

opioides exercem uma influência sobre os interneurônios GABAérgicos, os quais, por sua vez, 

exercem um controle tônico, inibitório, sobre as vias excitatórias mesencefálicas envolvidas 

com a elaboração das respostas que têm sido relacionadas ao medo inato. Assim, os opioides 
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endógenos podem, em nível mesencefálico, dependendo da localização de seus receptores, mo-

dular as conexões GABAérgicas intramesencefálicas, resultando, seja na desinibição ou na ini-

bição desses neurônios tonicamente inibidos pelo GABA, de modo que contribuem para a mo-

dulação da expressão dos comportamentos defensivos.  

Em resumo, o exato mecanismo dos peptídeos opioides endógenos na modulação das 

respostas defensivas parece ser complexo, e pode estar na dependência da participação de dife-

rentes estruturas do neuroeixo, envolvendo interação entre diversos sistemas neurais, com di-

ferentes neurotransmissores. A microinjeção de opioides em regiões encefálicas, indica que o 

agonismo opioide tem efeitos distintos, dependendo da dose da droga opioide utilizada, do tipo 

de receptor opioide envolvido e da estrutura abordada. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 
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2.1 Hipótese  

 

Considerando o exposto, a hipótese do presente trabalho é que a exposição de roedores 

a cascaveis eliciará respostas defensivas relacionadas a ataques de pânico, as quais poderão ser 

arrefecidas por doses de CTOP, um antagonista farmacológico seletivo para receptores opioides 

do tipo µ, quando administrado no hipotálamo medial. 

 

2.2 Objetivo Geral 

 

 Estudar o envolvimento do sistema opioide hipotalâmico na modulação do compor-

tamento de defesa por roedores na presença de serpentes peçonhentas selvagens em livre mo-

vimentação em uma arena quadrangular para estudo de ataques de pânico e agorafobia. 

 

2.3 Objetivo específico  

 

 Estudar o efeito da administração aguda, por via intra-hipotalâmica, de CTOP, um 

antagonista seletivo de receptores µ-opioides, em diferentes doses (0.1 nmol, 1 nmol, e 10 

nmol), sobre as respostas comportamentais induzidas pelo medo inato, evocado na presença de 

um predador natural (Crotalus durissus terrificus). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 MATERIAL E MÉTODO  
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3.1 Aprovação ética 

 

 

Todos as sessões experimentais foram conduzidas de acordo com normas da Comissão 

de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP sob o 

processo 044/2018. Os princípios éticos adotados nestes experimentos seguem diretrizes rígidas 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foram avaliados 

e aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal (CEUA-FMRP-USP).  

 

 

3.2 Animais  

 

 

Foram utilizados camundongos machos (Mus musculus, Rodentia, Muridae), da linha-

gem C57BL6, pesando entre 30-35g. Esses animais foram alojados em caixas com cinco exem-

plares, e ficaram acondicionados sob ciclo claro/escuro de 12/12h (luzes ligadas às 7h), e com 

temperatura entre 22-23°C, sendo-lhes permitido alimentação e água ad libitum, durante todo 

o experimento, a não ser durante os registros comportamentais. Como predadores, foram utili-

zadas serpentes peçonhentas da espécie Crotalus durissus terrificus, Reptilia, Viperidae (Cas-

cavel) autorizados pelo IBAMA sob o processo 1/35/1998/000846-1, machos e fêmeas, pe-

sando entre 800-1500g, que tiveram livre acesso à água durante todo o experimento, recebendo 

comida semanalmente, e que foram, ainda, alimentadas 24h antes da exposição à presa. Quinze 

dias antes do início dos experimentos, elas foram transferidas ao ofidiário do Laboratório de 

Neuroanatomia e Neuropsicobiologia do Departamento de Farmacologia da FMRP-USP (LNN-

FMRP-USP)/Instituto de Neurociências e Comportamento (INeC). O ambiente para serpentes 

do LNN-FMRP-USP é iluminado por luz solar natural e por luz fluorescente e ultravioleta em 
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dias nublados e chuvosos (reptisun; 20 watts; 5 UVB) e possui cascatas e lagunas artificiais, 

rochas naturais, assim como plantas naturais e artificiais. O ambiente é mantido sob ciclo 

claro/escuro de 12/12h (luzes acesas das 7 às 19h) e a uma temperatura constante de 25C ± 

1C (40-70 % de umidade). As serpentes foram alimentadas de 15 em 15 dias, 24 horas e ime-

diatamente antes do início de cada sessão experimental, utilizando-se exemplares da mesma 

espécie de roedor que foi utilizada no presente trabalho (Mus musculus). Os camundongos fo-

ram adaptados, em grupos de oito animais, no ambiente experimental, munido com uma toca 

artificial, durante pelo menos quatro dias antes do início dos experimentos. Os experimentos 

foram realizados segundo os princípios éticos elaborados a partir das diretrizes que regulamen-

tam aspectos éticos da utilização de animais de laboratório, elaboradas pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal da FMRP-USP.  

Este projeto, em sua integralidade, foi aprovado pela CEUA FMRP-USP sob o proto-

colo 44/2018, em anexo. 

 

 

3.3 Cirurgia  

 

 

Este estudo foi realizado, utilizando grupos independentes de animais, que eram anes-

tesiados com uma associação de 0,1ml de cetamina a 10% (Agener, na dose de 100 mg/kg, i.p.) 

para 0,2ml de xilasina a 4% (Dopaser, na dose de 10mg/kg, i.p.), e levados a um aparelho este-

reotáxico (David Kopf, EUA), onde suas cabeças eram fixadas pelo rochedo temporal e incisi-

vos superiores. Antes da exposição da calota craniana, a pele e o tecido subcutâneo eram anes-

tesiados com solução de lidocaína a 2% (0,1ml, s.c.), e submetidos à cirurgia estereotáxica para 

a implantação de uma cânula-guia intra-hipotalâmica, seguindo as coordenadas:  ântero-poste-

rior: -1,46mm; médio-lateral: 0,2 mm; e dorso-ventral: 4,2 mm, considerando o hipotálamo 
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ventromedial, tomando-se o bregma como referência, e estando a sutura lambdoide e bregmá-

tica em um mesmo plano horizontal. Depois de implantadas, as cânulas-guia eram fixadas na 

calvária por uma prótese de acrílico autopolimerizável. Após a cirurgia, 60.000 U.I. de penici-

lina G benzatina, e um analgésico e anti-inflamatório não esteroidal (flunixin meglumine; 

2,5mg/kg) foram aplicados, por via intramuscular, em cada animal. Os procedimentos experi-

mentais foram iniciados após cinco dias de recuperação pós-operatória. 

 

 

3.4 Drogas 

 

 

Os animais foram divididos em grupos independentes, gentilmente envolvidos em uma 

flanela, e receberam administrações intradiencefálicas de DMSO a 10%, diluído em salina fisi-

ológica (veículo) ou de CTOP (TOCRIS) no núcleo ventromedial do hipotálamo. As drogas 

foram dissolvidas em salina fisiológica imediatamente antes do uso. O confronto defensivo en-

tre presa e predador foi realizado 5 minutos após a administração central de veículo ou do an-

tagonista de receptores µ-opioides por um período de 5 minutos. As administrações centrais de 

veículo ou do antagonista farmacológico em diferentes doses (0,1 L, em caso de administra-

ções centrais de DMSO), foram feitas randomicamente. 

 

 

3.5 Equipamentos  

 

As cirurgias estereotáxicas foram realizadas por meio de um estereotáxico ultrapre-

ciso, desenvolvido para pequenos animais (David Kopf, 902, EUA). As microinjeções dos fár-

macos foram realizadas através de uma bomba de microinjeção de drogas (Stoelting). Os com-

portamentos foram filmados por uma filmadora (Sony) e então analisados pelo sistema de TV 
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29” /DVD. Após os testes, cada animal era perfundido, utilizando-se para isso, uma bomba de 

perfusão (Master Flex® L/S TM). A análise histológica dos experimentos neurofarmacológicos 

foi feita através de um micrótomo de congelação (Leica CM 1950), e as lâminas foram avaliadas 

através de um microscópio de luz motorizado (AxioImager Z1; Zeiss), após coloração dos cor-

tes histológicos com a técnica de Nissl em uma máquina robotizada de coloração (CV5030 

Leica Autostainer XL). 

 

 

3.6 Estudo Neuroetológico  

 

 

As reações de defesa foram registradas em uma arena de acrílico, em forma de parale-

lepípedo, quadrangular, medindo 140cmX62cmX50cm, com o assoalho dividido em vinte sec-

ções iguais (COIMBRA et al., 2017b), sendo enriquecida com uma toca artificial e com duas 

plataformas elevadas de escape como descrito alhures (dos ANJOS-GARCIA & COIMBRA, 

2019) e ilustrado na figura 1. Após tratamento agudo, com salina fisiológica ou CTOP, os ani-

mais (grupos independentes) eram colocados delicadamente, com o auxílio de uma rede, em 

um dos quadrantes em situação oposta ao local em que se situasse a serpente, sem qualquer 

grade de proteção entre a presa e o predador, segundo metodologia previamente publicada 

(GUIMARÃES-COSTA et al., 2007; LOBÃO-SOARES et al., 2008; COIMBRA et al., 

2017a,c; CALVO et al., 2019a,b; dos ANJOS-GARCIA et al., 2019). Em seguida, os animais 

eram observados durante 5 minutos, tempo em que o comportamento do ofídio e do roedor 

eram avaliados de minuto a minuto. Durante esse tempo, as respostas comportamentais de cru-

zamento (quatro patas em um dos compartimentos do assoalho da arena), levantamento (apoio 

das patas anteriores nas amuradas da arena), saltos (levantamento concomitante das quatro pa-

tas) e rotações (giros de 360 graus), número e tempo de atenção defensiva (alerta; tempo em 
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que o animal interrompe seu comportamento em curso e volta-se para o predador, podendo 

haver imobilidade com duração menor do que 6s) ou de imobilidade defensiva imobilidade com 

duração de pelo menos 6 s, associando-se alterações neurovegetativas, tais como piloereção, 

exolftalmia, defecação e/ou micção), de fuga orientada (comportamento expresso por corridas 

direcionadas para a região da arena oposta ao do predador, em direção à toca ou às plataformas 

de escape, e intercaladas por interrupção brusca e elaboração de comportamento exploratório 

intenso), ou explosiva (corridas tresloucadas, sem qualquer direcionamento, mas preferencial-

mente na direção contrária à do predador, e com ausência de expressão de comportamento ex-

ploratório), de interações com a cobra (farejos, toques com as patas dianteiras, e eventualmente, 

mordidas de exploração tátil), de avaliação de risco (aproximações cautelosas, com o ventre 

rente ao assoalho da arena) e sustos (pequenas sacudidelas e breves saltos, durante o compor-

tamento de avaliação de risco), foram registrados de minuto a minuto, considerando o roedor.  

Quanto à serpente, foram registrados, também de minuto a minuto, o deslocamento 

pela arena (número e tempo de movimentação do corpo e da cabeça), tempo de bote armado 

(postura defensiva), número de botes com picada (ataques ofensivos), número de bote sem pi-

cada (ataque defensivo), tempo e número de vezes de acionamento de chocalho, esquiva ativa 

(movimentos da cabeça, da cauda ou do restante do corpo para longe do roedor, em caso de 

interações destemidas), empilhamento de aneis (voltas consecutivas do corpo, formando aneis 

sobrepostos), tempo e número de postura defensiva (elevação do terço superior do corpo, com 

bote armado e direcionado para a presa). Fezes e urina eram removidos após cada confronto. 

Cada serpente foi exposta até 6 roedores, depois do que era trasladada para o ofidiário, para 

minimização do estresse oferecido pelo confronto. O ambiente era iluminado durante todo o 

experimento (reptisun; 20watts; 5UVB; 350 LUX). Vinte e quatro horas depois do confronto, 

os animais eram expostos ao contexto experimental, sem a presença do predador, e seu com-
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portamento foi analisado durante os dez minutos subsequentes. Caso os roedores fossem ataca-

dos, com inoculação de veneno, eles eram imediatamente removidos da arena de confronto e 

anestesiados com dose letal de barbitúrico (tionembutal na dose de 90 mg/kg). 

 

 

Figura 1: Desenho representativo da arena poligonal enriquecida com toca e plataformas de escape. 

 

3.7 Histologia  

 

 

Depois de completado o experimento, os animais foram anestesiados com cloridrato de 

cetamina (100mg/kg) e xilasina (10mg/kg) e seus encéfalos eram perfundidos via ventrículo 

cardíaco esquerdo. O sangue era  lavado com solução salina tamponada (PH=7,3), resfriada a 

4o C, enriquecida com oxigênio, seguida por uma solução resfriada (4o C) de paraformaldeído 

a 4%, durante 15min, com pressão hidrostática de 50 mmHg. Os encéfalos eram rapidamente 

removidos e colocados em solução fixadora por 4 horas, a 4o C. Após a fixação, os encéfalos 

eram seccionados e o diencéfalo era preparado para a crioproteção. O tecido nervoso  era colo-

cado em solução glicosada a 10 e a 20% em tampão fosfato (PH=7,3) a 4o C, durante 12h (em 

cada solução). Os fragmentos de tecido obtidos eram imersos em 2-metil-butano (Sigma) e 

congelados em gelo seco (carbônico) durante 30 segundos e cortados no criostato, em série, a -

22o C. Subsequentemente, os cortes eram montados em lâminas de vidro e observados sob mi-
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croscopia de luz. Dados obtidos em animais, nos quais a extremidade final da agulha de micro-

injeção de drogas estivesse localizado fora da estrutura diencefálica estudada não foram inclu-

ídos na análise estatística, mas poderão ser analisados com um controle adicional da ação das 

drogas administrada fora da estrutura de interesse. 

 

 

3.8 Estatística  

 

 

Os dados dos experimentos psicofarmacológicos foram submetidos a um teste de norma-

lidade (Shapiro-Wilk). Como seguiram a curva de Gauss, eles foram analisados por meio de 

uma análise de variância de uma via (one-way ANOVA), seguida pelo teste post hoc de New-

man-Keuls. P < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. Os resultados foram apre-

sentados como média e erro padrão da média e na forma de scatter dot plot.  

Os cálculos estatísticos foram feitos mediante ao Index comportamental, no qual foi 

obtido através da fórmula matemática que se segue: 100*(frequência bruta dos comportamen-

tos) / (tempo fora do lugar seguro). Através do index é possível analisar o comportamentos dos 

roedores somente quando eles estiveram fora do lugar seguro, no qual é  representado pelas 

plataformas elevadas para escape ou pela toca. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Esquematização dos sítios de microinjeção de CTOP 

 

 

A figura 2 é um diagrama representativo dos sítios de microinjeção de DMSO utilizado 

como controle e veículo para as drogas e CTOP em diferentes doses no hipotálamo ventrome-

dial dos camundongos submetidos a sessão experimental.  

 

 

Figura 2: Representação esquemática em diagramas do Atlas de Paxinos e Watson (2005) de 

cortes coronais do diencéfalo de Rattus norvegicus, mostrando os sítios de microinjeções de 

DMSO e CTOP, este sendo representado segundo as diferentes doses como segue: veículo e 

camundongos expostos à serpente de brinquedo (▲), veículo e camundongos expostos à ser-

pente verdadeira (), CTOP na dose de 0,1 nmol (ο), CTOP na dose de 1nmol (■), CTOP na 

dose de 10nmol (). 

 

4.2 Efeito das doses crescentes de um antagonista opioide (CTOP) seletivo para o receptor 

opioide do tipo , microinjetado no hipotálamo ventromedial frente ao medo inato elici-

ado pela Crotalus durissus terrificus 

 

 

As presas confrontadas com a serpente apresentaram um exuberante repertório de re-

ações comportamentais sugestivas de ansiedade, como alerta e aproximação cautelosa (figura 

3). De acordo com a one-way ANOVA, houve uma diminuição significativa (F4,35 =26.01; 
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p<0.0001) no index de alerta (teste post hoc de Newman-Keuls; p<0.05) e no tempo de Alerta 

(F4,35 =9.68; p<0.0001), como mostrado na figura 3A e B. 

Quanto ao comportamento de aproximação cautelosa, o confronto com a serpente au-

mentou significantemente a incidência desse tipo de avaliação de risco (F4,35= 13.45; p<0,0001), 

quando comparado com o controle (serpente de brinquedo), como mostrado na figura 3C. O 

tratamento do HVM com CTOP (0,1, 1 e 10 nmol) causou uma diminuição significativa (teste 

post hoc de Newman-Keuls;  p<0,05) do comportamento de aproximação cautelosa, em com-

paração com o animais tratados no HVM com veículo e ameaçados pela  serpente verdadeira, 

como mostrado na figura 3C.  

O comportamento de interação com a serpente mostrou-se alto quando os camundon-

gos eram expostos à serpente de brinquedo. Entretanto, houve uma diminuição significante 

(F4,35= 13.43; p<0,0001) da interação com o predador, quando os roedores eram confrontados 

a serpente verdadeira, tanto considerando animais tratados com o veiculo, como aqueles trata-

dos com o CTOP, como mostrado na figura 3D. 

Camundongos submetidos ao confronto com a serpente verdadeira na arena poligonal, 

apresentaram, também, um clássico espectro de comportamentos defensivos sugestivos de ata-

ques do tipo pânico, em comparação ao controle (exposição à serpente de brinquedo). De acordo 

com a one-way ANOVA, houve um aumento significativo (F4,34 = 16.27; p<0,001) no índex de 

fuga orientada (figura 4A) e no tempo de fuga orientada (F4,34 = 30.26; p<0,001) (figura 4B), 

bem como uma tendência a aumento na incidência e no tempo da fuga não orientada (figura 4C 

e D) quando comparado com o grupo submetido à presença da serpente de brinquedo. O trata-

mento do HVM com CTOP na dose de 1nmol causou diminuição estatisticamente significante 

sobre o índex do comportamento de fuga orientada e diminuição significante no tempo da fuga 

orientada nas doses crescentes de CTOP administrada no HVM quando comparadas ao controle 

(Figura 4A e B) (teste post hoc de Newman-Keuls; p<0.05)  que foi evocado pelos roedores 
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ameaçados pela serpente verdadeira. Contudo microinjeções de CTOP no hipotálamo medial 

não causou diferença significativa nem na incidência (F4,35 = 4.308; p> 0,05), nem no tempo 

(F4,35 = 4.098; p> 0,05) da fuga não orientada, como mostrado na figura 4 C e D.  

No que se refere ao comportamento de Levantamento (figura 5A), de acordo com o 

one-way ANOVA, houve diminuição significativa de sua frequência (F4,35 = 4,185; p<0,0071), 

quando comparado ao controle da serpente de brinquedo. Quando somados os cruzamentos 

realizados durante na fuga dos animais, houve diferença significante em relação aos respectivos 

controles como mostrado na figura 5B, e os animais tratados com CTOP nas doses de 0,1 e de 

1 nmol mostraram uma  diminuição significativa (F4,35 = 26,38; p<0,0001) de cruzamentos. No 

que se refere os comportamentos dos animais direcionados aos lugares seguros (fuga orientada 

para as plataformas de escape ou para a toca artificial) de acordo com o one-way ANOVA, 

houve aumento significativo apenas da frequência de respostas de procura de abrigo (F4,35 = 

6,67; p<0,0004) nos animais que receberam administração de veículo no HVM quando compa-

rado ao controle da serpente de borracha, como mostrado na figura 5C. O tratamento do HVM 

com CTOP (0,1 e 1nmol) causou diminuição significativa (teste post hoc de Newman-Keuls; 

p<0.05) na incidência do comportamento de procurar um lugar seguro, em comparação com o 

animais tratados no HVM com veículo e confrontados com a serpente verdadeira (5C), mas não 

no tempo de permanência na toca ou nas plataformas elevadas (figura 5D). 
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Figura 3: Efeito da administração intradiencefálica de veículo (DMSO) ou de CTOP na doses de 0,1, 1 

e 10 nmol no hipotálamo ventromedial (HVM) na incidência (A) e duração (B) do comportamento de 

Alerta,  na incidência (C) do comportamento de aproximação cautelosa, e na (D) incidência do compor-

tamento de Interação com a serpente, eliciados em Mus musculus (cepa C57) pela serpente Crotalus 

durissus terrificus. As colunas representam a média e as barras representam o erro padrão da média; * 

p<0.05 comparado ao grupo tratado com veículo no HVM e exposto à serpente de brinquedo; # p<0.05  

comparado ao grupo tratado com veículo no HVM e exposto à cascavel; + p<0.05 comparado ao grupo 

tratado com 0,1 nmol no HVM e exposto à cascavel; ° p<0.05 comparado ao grupo tratado com 1 nmol 

no HVM e exposto à cascavel de acordo com a One-Way ANOVA, seguida pelo teste post hoc de New-

man-Keuls. 
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 Figura 4: Efeito da administração intradiencefálica de veículo ou de CTOP nas doses de 0,1, 1, 10 

nmol no hipotálamo ventromedial (HVM) na incidência (A e C) e duração (B e D) do comportamento 

de fuga orientada (A e B) e de fuga não orientada (C e D) eliciados em Mus musculus (cepa C57) pela 

serpente Crotalus durissus terrificus. As colunas representam a média e as barras representam o erro 

padrão da média; * p<0.05 comparado ao grupo tratado com veículo no HVM e exposto à serpente de 

brinquedo; # p<0.05  comparado ao grupo tratado com veículo no HVM e exposto à cascavel; + p<0.05 

comparado ao grupo tratado com 0,1 nmol no HVM e exposto à cascavel; ° p<0.05 comparado ao grupo 

tratado com 1 nmol no HVM e exposto à cascavel de acordo com a One-Way ANOVA, seguida pelo 

teste post hoc de Newman-Keuls. 
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Figura 5: Efeito da administração intradiencefálica de veículo ou de CTOP nas doses de 0,1, 1 e 10 

nmol no hipotálamo ventromedial (HVM) na incidência (A) do comportamento de Levantamento , (B) 

do comportamento Cruzamento Total (C) incidência de Lugar Seguro (D) tempo no lugar seguro elici-

ados em Mus musculus (cepa C57) pela serpente Crotalus durissus terrificus. As colunas representam 

a média e as barras representam o erro padrão da média; * p<0.05 comparado ao grupo tratado com 

veículo no HVM e exposto à serpente de brinquedo; # p<0.05  comparado ao grupo tratado com veículo 

no HVM e exposto à cascavel; + p<0.05 comparado ao grupo tratado com 0,1 nmol no HVM e exposto 

à cascavel; ° p<0.05 comparado ao grupo tratado com 1 nmol no HVM e exposto à cascavel de acordo 

com a One-Way ANOVA, seguida pelo teste post hoc de Newman-Keuls. 
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4.3 Comportamentos relativos a Crotalus durissus terrificus frente a Mus musculus em um 

modelo de confronto presa versus predador 

No que se refere a comportamentos emitidos pelo predador Crotalus durissus terrificus 

quando confrontados com os roedores, os comportamentos mais frequentemente apresentados 

pelas cascaveis foram  o acionamento do guizo e postura defensiva  com atenção voltada para 

as presas. Não houve deslocamento das serpentes pela arena, nem ataques (bote), seja predató-

rio, seja ofensivo ou seja defensivo (Tabela 1), culminando em 100 % de sobrevida dos animais 

de laboratório, como mostrado na Tabela 2.  

 

Tabela 1: Incidência (em média) de respostas comportamentais do predador durante o confronto com 

a presa durante sessão experimental de duração de cinco minutos na arena poligonal enriquecida. 

 

 

Comportamento Descrição Média 

Deslocamento pela arena Movimento da serpente pela arena medida em qua-

drantes 
0 

Ataque Defensivo  

(incidência) 

 

Bote sem mordida ou inoculação de veneno 0 

Acionamento do Guizo 

 (incidência) 

 

Quantidade de vezes em que a serpente acionou o 

guizo 
0,62 

 

Acionamento do Guizo (t/s) Duração dos movimentos com o guizo 

 

30,35 

 

Ataque ofensivo Ataque com mordida e inoculação de veneno  
0 

Postura defensiva Imobilidade com o corpo em postura de ataque com 

elevação do terço rostral do corpo 

  

        0,53 
 

Atenção voltada para a presa 

(incidência) 

 

Número de vezes em que houve mobilidade da ca-

beça direcionada à presa         3,41 
 

Atenção voltada para a 

presa (t/s) 

Tempo que a cabeça da serpente ficou direcionada 

para a presa 
179,89 

 

  

 
 
 

  

 
Tabela 2: Taxa de sobrevivência (em porcentagem) dos animais expostos à Crotalus durissus terrifi-

cus  
  

 

 

Taxa de sobrevivência Descrição (%) 

Sobrevida da presa 
Taxa de sobrevivência dos animais quando expostos aos preda-

dores 
100 
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4 DISCUSSÃO 

  

 

Os modelos experimentais de confronto entre presa e predador, como aquele adotado 

neste estudo, constituem-se em uma metodologia validada etologicamente (GUIMARÃES-

COSTA et al., 2007; LOBÃO-SOARES et al., 2008; PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018) e 

farmacologicamente (PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018), revestindo-se de grande potenci-

alidade para estudar sistematicamente comportamentos induzidos pelo medo inato ou condici-

onado (COIMBRA et al., 2017a,c), a ação de novos fármacos com propriedades panicolíticas 

(URIBE-MARIÑO et al., 2012; TWARDOWSCHY et al., 2013; COIMBRA et al., 2017b), 

vêm permitindo a proposta de tratamentos panicolíticos coadjuvantes ao uso de inibidores de 

recaptação de monoaminas (COIMBRA et al., 2017a; CALVO et al., 2019a,b), e permitem a 

análise do substrato neural límbico e paralímbico ativados durante a organização de respostas 

inatas de defesa que, por sua vez, respondem ao tratamento crônico com drogas panicolíticas 

(PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018).  

De modo geral, ainda se fazem muitos questionamentos acerca das bases neurais e 

neuroquímicas de algumas das desordens psiquiátricas mais conhecidas como a esquizofrenia, 

depressão e a síndrome do pânico. As respostas autonômicas e comportamentais eliciadas por 

estimulação química, elétrica ou por algum estímulo inato de perigo recrutam estruturas do teto 

mesencefálico ou do diencéfalo que geram respostas comportamentais semelhantes, por exem-

plo, dos espectros comportamentais da síndrome do pânico. Os estudos das bases neurais en-

volvidos na eliciação e na elaboração dos estados aversivos que seguem as reações comporta-

mentais podem abrir possibilidade de virmos a compreender mais claramente a neuroanatomia 

e a neuroquímica dos transtornos ansiosos.  
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No presente  estudo, a exposição de camundongos a serpentes na arena poligonal, além 

de possibilitar um confronto direto entre presa e predador ativando áreas límbicas e paralímbi-

cas como um todo, permite-nos avaliar com mais fidedignidade e de modo mais etológico res-

postas comportamentais exibidas pelos roedores frente a um de seus predadores naturais, em 

um modelo que permite, ainda, a discriminação entre respostas de fuga orientada e não orien-

tada, elaboradas por substratos neurais diferentes (ULLAH et al., 2015, 2017), devido ao fato 

de que a arena é munida com duas plataformas elevadas com acesso por meio de escadas e uma 

toca artificial, que se caracterizam como locais seguros e simulam características do meio am-

biente natural.  

Devido à semelhança do nosso aparato experimental com o teste de  open-field conse-

gue-se constatar um amplo repertório comportamental previamente validados e compilados por 

Walsh e Cummins (1976), como tempo gasto na deambulação, fugas, esquivas e levantamentos, 

tendo sido a arena poligonal para confronto com serpentes  validada tanto etologicamente 

quanto farmacologicamente, com correlatos morfológicos e funcionais (PASCHOALIN-MAU-

RIN et al., 2018). O presente modelo exprimental ainda permite a frequência e o tempo em que 

o animal de experimentação ficou na toca ou abrigado nos plataformas escape, fortalecendo 

aspectos mais éticos do presente modelo experimental, com comparação àquele em confrotns 

entre presa e predadores foram realizados em arenas poligonais simples (COIMBRA et al., 

2017a,c; CALVO et al., 2019a,b). Considerando os animais que ficaram na presença da serpente 

de brinquedo observou-se que estes entraram muito menos na toca, dando margens para inter-

pretação que os níveis do comportamento do tipo ansioso estavam baixos. Os animais que foram 

expostos à serpente cascavel, no entanto buscaram mais vezes os lugares seguros, de modo que 

podemos considerar que quanto mais medo ou mais comportamentos do tipo pânico, mais os 

animais se escondem e procuram abrigo em lugares seguros como a toca ou a plataforma de 

escape.   
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Camundongos que foram confrontados com a Crotalus durissus terrificus eliciaram 

comportamentos do tipo ansiedade, caracterizados por atenção defensiva  e aproximação cau-

telosa, assim como respostas comportamentais similares a ataques de pânico, identificados por 

fuga orientada e fuga não orientada. Quando analisado o comportamento motor dos animais, 

observa-se que o cruzamento na fuga aumenta substancialmente no grupo controle, referente a 

animais tratados com DMSO e expostos à serpente cascavel. Observou-se também maior com-

portamento exploratório eliciado pelos roedores  que não foram expostos à serpente verdadeira, 

como era de se esperar. 

Partindo do pressuposto evolucionista, as respostas de defesa relacionadas ao medo 

inato,  apresentadas por camundongos confrontados com as serpentes parecem ter sido filoge-

neticamente selecionadas e possuem características ontogenéticas, quando comparadas as ob-

servações que foram descritas pioneiramente por Darwin (1872) e organizado por Alcock 

(2011), os quais descrevem que o comportamento (mesmo emocional) pode ser selecionado em 

dois níveis: filogenético ou ontogenético. Segundo esses autores, considerando a história filo-

genética de cada espécie, o predador é reconhecido pela presa através de diversas características 

fenotípicas, e mesmo não havendo uma aprendizagem prévia, como é o caso dos animais utili-

zados neste experimento, o organismo é capaz de reconhecer um potencial predador, ou emitir 

comportamentos defensivos em virtude de características que são generalizadas como tamanho, 

odores diferentes, posturas ofensivas, sons ameaçadores, como aqueles resultantes do aciona-

mento do guizo por parte das cascaveis (OWINGS et al., 2002; SWAISGOOD et al., 1999).  

Um fator importante a se considerar é que, de fato, a experiência emocional é multifa-

torial e multifacetada considerando cada espécie. A evolução dotou cada organismo com me-

canismos para que a sobrevivência prevaleça e seus genes sejam passados adiante. Podemos 

citar, como exemplo, comportamentos defensivos expressos por outras espécies, como a  imo-
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bilidade tônica apresentada por roedores, répteis e aves, odores aversivos liberados por marsu-

piais, o Amphiprioninae ou peixe palhaço que se mostra imune ao veneno dos nematocistos de 

anêmonas e se abrigam em meio a seus tentáculos (inquilinismo e protocooperação), e o 

Chilomycterus spinosus que se infla para se mostrar mais ameaçador ou como uma estratégia 

de fuga. Cada presa, dessa forma,  adquire suas estratégias comportamentais de defesa selecio-

nadas ao longo da cadeia evolutiva. 

No reino animal, presa e predador sempre estão evoluindo e se aperfeiçoando de modo 

a melhorar suas estratégias biológicas e comportamentais para estarem um passo à frente um 

do outro, mas o que se nota é a “corrida da rainha vermelha” metáfora essa advindo do livro de 

Lewis Carroll (1865) e adotado pela Biologia para caracterizar diversos comportamentos sele-

cionados filogeneticamente e ontogeneticamente, que diz:  "It takes all the running you can do, 

to keep in the same place" (é preciso correr o máximo possível, para permanecermos no mesmo 

lugar), uma referência a ambos os indivíduos (presa e predador) que estão em constante evolu-

ção para modificar suas estratégias de caça ou de defesa. O predador aperfeiçoa suas estratégias 

de caça, como exemplo a cascavel sendo capaz de matar com um único bote roedores devido a 

sua neurotoxina extremamente forte, as suas cores que facilitam a ocultação no ambiente. As 

presas, tais como os camundongos, por exemplo, ao desenvolveram a capacidade de  faro agu-

çado, capacidade de corrida aperfeiçoada e estratégias de fuga mais sofisticadas, como escala-

das, corridas direcionadas para tocas, munidas com saídas estratégicas, pele mais flexível e  

pelos que se soltam com facilidade para o caso de serem agarrados. 

 Predador e presa desenvolvem seus mecanismos de defesa frente a estímulos distais e 

proximais para que o organismo mantenha sua integridade. A evocação de  comportamentos 

induzidos pelo medo em camundongos ameaçados por cascaveis no presente modelo compor-

tamental de ataques de pânico, como validado também para ratos (COIMBRA et al., 2017c), é 

uma evidência de que os comportamentos como alerta e fuga  são clássicos comportamentos 
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respondentes que diferem de comportamentos operantes, como aqueles relacionados à avalia-

ção de risco,  que parece ser selecionado ontogeneticamente, dependendo, assim, de diferentes 

níveis de aprendizagem vivenciados pelo organismo. Com o uso do presente modelo experi-

mental, foi possível observar que o confronto de camundongos naïve, criados em laboratório,  

com um potencial predador, induziu a elaboração por parte das presas de um conjunto de res-

postas comportamentais de defesa, ou seja,  comportamentos respondentes e comportamentos 

operantes, que relacionamos ao medo inato.  

Através de estudos prévios, parece que os  comportamentos respondentes estão sendo 

mediados por estruturas mesencefálicas, como os corpos quadrigêmeos, representados pelos CI 

e CS (da SILVA et al. 2017), enquanto os comportamentos operantes parecem estar sendo me-

diados por estruturas diencefálicas, tais qual o hipotálamo (ULLAH et al., 2017).  Por mais que 

esse trabalho não abarcou os corpos quadrigêmeos, trabalhos morfológicos, psicofarmacológi-

cos e comportamentais vêm mostrando a importância desses núcleos na organização do com-

portamento defensivo, principalmente os respondentes eliciados pelo medo inato como fuga e 

imobilidade defensiva (CARDOSO et al 1994; COIMBRA et al., 2000, 2001). Tais estruturas 

também mostraram-se ativadas em Mesocricetus auratus confrontados com serpentes corais 

(PASCHOALIN-MAURIN et al., 2018). 

Nos primeiros dados apresentados, mostramos que as respostas de fuga evocadas em 

roedores pela serpente foram precedidas por respostas de avaliação de risco, como atenção de-

fensiva e aproximação cautelosa, seguindo-se reações comportamentais mais enérgicas,  como 

comportamento de fuga, orientadas para um local seguro (compreendido tanto pelas platafor-

mas elevadas, quando pela toca) ou mesmo para um sentido que se opõe à posição ocupada pelo 

predador em potencial. Essas respostas comportamentais são características dos comportamen-

tos mediados pelos núcleos hipotalâmicos, como demonstrado por ULLAH  e seus colaborado-
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res (2017). Estudos prévios desenvolvidos por nosso grupo vêm demonstrando que o hipotá-

lamo organiza comportamentos mais bem elaborados e direcionados para locais seguros, o que 

caracteriza a fuga orientada, ao passo que  estruturas mesencefálicas, tais como a SCP, o CS e 

o CI, organizam a fuga não orientada, ou explosiva, a luta, e a imobilidade defensiva (BIAGI-

ONI et al., 2016; ULLAH et al., 2017). A observação de que camundongos confrontados com 

serpentes apresentam respostas de fuga orientada e não orientada, no entanto, é uma evidência 

de que o modelo experimental aqui utilizado, é capaz de recrutar tanto estruturas límbicas, como 

os núcleos hipotalâmicos, como paralímbicas, como aquelas situadas no tectum, mas funcio-

nalmente relacionadas com o sistema límbico, como já foi demonstrado por nosso grupo (PAS-

CHOALIN-MAURIN et al., 2018). 

O presente trabalho mostrou, ainda, que a administração intradiencefálica de um anta-

gonista opioide seletivo para o receptor µ, o CTOP, casou uma diminuição no na incidência e 

duração de eliciação de alerta defensivo nas doses de 0,1 e de 1nmol, na incidência comporta-

mento de aproximação cautelosa, nas três doses utilizadas no presente estudo, o que sugere um 

efeito ansiolítico nos camundongos ameaçador pela cascavel. O tratamento intra-hipotalâmico 

com CTOP também diminuiu a incidência (na dose de 1 nmol) e na duração de eliciação de 

fuga orientada (nas doses de 0,1, i e 10 nmol), assim como na incidência de fuga não orientada 

(nas doses de 0,1, 1 e de 10 nmol), o que sugere um claro efeito panicolítico. Um efeito similar 

foi obtido em ratos tratados com microinjeções ou de naloxonazine, um antagonista seletivo de 

receptores µ1-opioide, ou com nor-binaltorfimina, um antagonista seletivo de receptores opioi-

des do tipo kappa, em concentrações elevadas (5 µg/0,2 µL) no colículo inferior, o qual foi 

ativado com administrações in situ de bicuculina, um antagonista seletivo de receptores GA-

BAérgicos do tipo A, sendo que ambos os antagonistas opioides causaram um efeito panicolí-

tico (Calvo et al., 2019a).  Ratos tratados no colículo inferior com naloxone ou naloxonazine e 
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confrontados com cascaveis também apresentaram um comportamento de defesa arrefecido, 

reforçando o efeito panicolícito desse tratamento farmacológico (CALVO et al., 2019b,c).  

De fato, o bloqueio dos receptores opioides, pela administração sistêmica de naloxone 

em diferentes doses  causou uma diminuição expressiva dos comportamentos defensivos rela-

cionados aos comportamentos do tipo ansioso (aumento de entradas e tempo de permanência 

nos braços abertos do teste de labirinto em cruz elevado e diminuição dos comportamentos de 

atenção defensiva e de avaliação de risco em ratos confrontados com cascaveis) e do tipo pânico 

(diminuição dos comportamentos de imobilidade defensiva e de fuga em ratos ameaçados por 

serpentes cascaveis) (COIMBRA et al., 2017a). Não obstante, essa é a primeira vez em que 

demonstrou-se o efeito panicolítico e ansiolítico do bloqueio de receptores opioides do tipo µ 

no núcleo ventromedial do hipotálamo, uma estrutura ativada em hamsters dourados ameaçados 

por serpentes corais peçonhentas da espécie Micrurus frontalis (PASCHOALIN-MAURIN et 

al., 2018). O hipotálamo medial mostrou-se, efetivamente, ser uma estrutura relevante na ela-

boração o do comportamento antipredatório também em camundongos qe froam confrontados 

com serpentes constritoras da espécie Epicrates cenchria assisi (dos ANJOS- GARCIA & 

COIMBRA, 2019).  

O efeito antiaversivo do CTOP observado após sua microinjeção no núcleo hipotalâ-

mico ventromedial de camundongos ameaçados por serpentes cascaveis sugere que os polipep-

tídeos opioides endógenos agem nessa estrutura promovendo um efeito panicogênico, o que 

parece ser um paradoxo, considerando que tais neurotransmissores causam potenciais pós-si-

nápticos inibitórios na membrana pós-sináptica. Não obstante, como o hipotálamo medial é 

também rico em interneurônicos GABAérgicos (Kitahama et al., 1989; Reguero et al., 2011), 

devemos considerar que a ação opioide endógena em neurônicos do hipotálamo ventromedial 

pode se efetuar indiretamente, por meio de uma inibição pre-sináptica em terminais GABAér-
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gicos para ali se projetem, ou sobre perikarya de interneurônios GABAérgicos, os quais modu-

lam, por sua vez, a saída de vias excitatórias para as estruturas paralímbicas mais caudais, tais  

como os corpos quadrigêmeos e a substância cinzenta periaquedutal. Vias que se projetam da 

divisão dorsomedial do hipotálamo ventromedial para a substância cinzenta periaquedutal já 

foram demonstradas por nosso grupo (ULLAH et al., 2017). Pelo menos no tectum (EICHEN-

BERGER et al., 2002; OSAKI et al., 2003; RIBEIRO et al., 2005) e no mesencéfalo ventral (da 

SILVA et al., 2013), interações entre interneurônicos opioides, seja ß-endorfinérgico, seja leu-

encefalinérgico, com vias inibitórias de projeção nigro-tectal já foram demonstradas morfolo-

gicamente. Muito embora a interação entre vias opioides e terminais ou corpos celulares GA-

BAérgicos inibitórios no hipotálamo medial que possa embasar nossa hipótese, não tenha sido 

ainda claramente demonstrada na literatura, há evidências ultraestruturais de desinibição pro-

movida pela encefalina no núcleo ventromeidal do hipotálamo (COMMONS & PFAFF, 2001), 

o que pode corroborar nosso ponto de vista. 

Outra possibilidade seria a interação entre vias opioides e GABAérgicas e neuromo-

duladores endocanabinoides no núcleo hipotalâmico ventromedial que pudesse explicar o efeito 

panicolítico da administração local de antagonistas de receptores opioides do tipo µ. Com 

efeito, há evidências de que na região septo-hipotalâmicas há coexpressão de receptores cana-

binoides do tipo CB1 e neurônicos GABAérgicos (HRABOVSZKY et al., 2012), assim como 

já foi demonstrado por nosso grupo tanto a presença de receptores canabinoides do tipo CB1 

no hipotálamo ventromedial (KHAN et al., 2020), como o efeito panicolítico da administração 

de anandamida, mediado pelo receptor CB1 no hipotálamo ventromedial (dos ANJOS-GAR-

CIA et al, 2019; KHAN et al., 2020). 

Vale ressaltar, ainda, que o comportamento da serpente Crotalus durissus terrificus 

foi praticamente padronizado, mantendo-se imóvel na arena, o que aumentou a sobrevida  dos 

roedores. Este evento reforça a visão de que o paradigma de confronto de presa versus predador, 
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utilizando uma arena poligonal enriquecida com plataformas de abrigo e toca artificial apresenta 

características mais eticamente aceitáveis, não causando sofrimento desnecessário para o ani-

mal, e parece ativar de forma abrangente estruturas límbicas  como recentemente demonstrado 

(PASCHOALIN-MAURIN  et al., 2018). É, ainda, pertinente que, mesmo a serpente não emi-

tindo comportamentos ameaçadores explícitos aos olhos do experimentador, o conjunto de es-

tímulos visuais, olfatórios e sonoros que elas emitem permite a eliciação de medo inato em 

camundongos da cepa C57, assim como foi recentemente demonstrado ocorrer com ratos Wis-

tar (COIMBRA  et al., 2017a,c; CALVO  et al., 2019a,b). Tais evidências corroboram os dados 

compilados de Catania (1999), quem descreve que mesmo estímulos aversivos mais modestos 

são capazes de induzir comportamentos defensivos em animais de laboratório. Assim, reações 

comportamentais mais sutis por parte das serpentes, como postura ameaçadora, atenção voltada 

para as presas e acionamento de guizo, podem se mostrar suficientemente aversivas. 

O presente modelo experimental mostrou-se bastante adequado para o estudo de res-

postas defensivas induzidas principalmente pelo medo inato e se enquadra dentro dos três pila-

res da farmacologia, segundo os quais, um modelo experimental deve ter constructo de face, 

constructo teórico e previsibilidade farmacológica. Dentro desses princípios, foi possível estu-

dar comportamentos que são similares àqueles observados em pacientes com doenças que são 

produtos do medo inato exacerbado e ataques de pânico, onde o perigo é real ou potencial.  

O presente trabalho abre novos horizontes para o estudo de promissores fármacos com 

ação antiaversiva/panicolítica e possibilita através de um complexo etograma já consagrado na 

literatura (CALVO et al., 2019b,c; COIMBRA et al., 2017a; dos ANJOS-GARCIA & COIM-

BRA, 2019; KHAN et al., 2020) criar estratégias psicoterapêuticas para o tratamento dos trans-

tornos ansiosos e do transtorno de pânico.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Conclusão  
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 O confronto entre camundongos da linhagem C57 e serpentes cascavéis em livre 

movimentação na arena poligonal evocou um amplo repertório comportamental de comporta-

mentos defensivos, que são claramente relacionados ao medo inato e ataque de pânico, como 

alerta, aproximações cautelosas, fuga orientada, quantidade de vezes e o tempo em que o animal 

permaneceu no lugar seguro. Esse fato demonstra que o modelo experimental baseado no con-

fronto entre roedores e serpentes apresenta-se bastante útil para o estudo do comportamento 

relacionado à ansiedade e a ataques de pânico. 

 O pré-tratamento do hipotálamo ventromedial com microinjeções de um antago-

nista seletivo para receptores opioides causou efeitos ansiolíticos e panicolíticos, sugerindo que 

os opioides endógenos podem modular o comportamento de defesa no hipotálamo ventrome-

dial.  

 Receptores opioides do tipo  do hipotálamo ventromedial podem apresentar-se 

como  um relevante alvo farmacológico para o tratamento da ansiedade generalizada e a sín-

drome do pânico utilizando antagonistas opioides seletivos.  

 Os comportamentos da serpente aqui analisados abrem possibilidade para futu-

ros estudos com o paradigma presa versus predador, onde  a Crotalus durissus terrificus apre-

senta-se como um promissor predador a ser utilizado em experimentação animal devido as suas 

características filogenéticas e ontogenéticas, fácil manejo, conseguindo induzir de forma siste-

mática padrões comportamentais antipredatórios bem estabelecidos.  

 A sobrevida dos camundongos C57 ao longo do presente estudo mostra que o 

modelo presa versus predador em arenas poligonais enriquecidas, validado e largamente utili-

zado no Laboratório de Neuroanatomia e Neuropsicobiologia da FMRP-USP, é uma forma mais 

ética na experimentação animal com predadores, bem como um modelo que é capaz de ativar 

estruturas do sistema límbico e paralímbico de forma abrangente, consistindo, dessa forma, um 
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método mais natural para o estudo do comportamento de defesa organizado por estruturas do 

sistema límbico.  
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