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RESUMO 
 
Título: Avaliação do comportamento emocional de ratos com endotoxemia mantidos em 
ambiente enriquecido. Ferreira, JHA; Leite-Panissi, CRA. 
Instituição sede: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo. 

 
O comportamento de doença é um conjunto de alterações comportamentais 

adaptativas que preparam o organismo para lidar com infecções virais e bacterianas 

desencadeadas no sistema nervoso central pela ação de citocinas pró-inflamatórias. Esse 

conjunto de mudanças incluem aumento na temperatura corporal, atividade motora e 

exploratória reduzida e comportamento semelhante à ansiedade. Estudos mostram que o 

enriquecimento ambiental (AE) pode alterar respostas emocionais e nociceptivas em 

indivíduos saudáveis, mas ainda não há estudos com indivíduos que passam por uma 

infeção. O objetivo deste estudo foi investigar se o AE altera o comportamento 

semelhante à ansiedade induzido por endotoxina bacteriana (Lipopolissacarídeos, LPS). 

Para isso, ratos Wistar Hannover, machos e adultos (CEUA-USP # 18.1.1630.59.7) foram 

mantidos por aproximadamente 5 semanas em ambiente padrão (AP) ou enriquecido 

(AE). No 38º dia experimental, os ratos foram submetidos à administração de LPS (200 

µg/kg) ou salina estéril (SAL 0,9%) via ip. A temperatura corporal foi avaliada pela 

temperatura da cauda (TC), antes e a cada 30 min, durante 180 minutos após os 

tratamentos. O comportamento emocional foi analisado no labirinto em cruz elevado 

(LCE) e pelo teste de vocalização ultrassônica (VUS). A atividade motora foi avaliada 

pelo teste rotarod e campo aberto 3 h após a injeção de LPS ou SAL. A ANOVA foi 

utilizada para avaliação estatística, seguida pelo teste de Tukey ou Bonferroni (p < 0,05). 

No término dos experimentos, os animais foram submetidos à eutanásia por meio de 

sobredose anestésica com cloridrato de cetamina 10% (225 mg/kg) e cloridrato de 

xilazina 2% (30 mg/kg) via i.p., sendo o encéfalo e sangue coletados para posterior 

análise imunoistoquímica e dosagem de citocinas, respectivamente. Os resultados 

mostraram redução da TC após 120 min da injeção de LPS (teste de Tukey; p < 0,05), o 

que indica estado febril independente do tipo de ambiente em que os animais foram 

mantidos (AP+LPS e AE+LPS). Em um grupo independente foi realizada a dosagem de  

citocinas plasmáticas, no qual foi constatado que a administração de LPS induziu 

aumento das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6 quando comparado com os grupos controle 

que receberam SAL, independente do tipo de ambiente em que foram mantidos. Quando 
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observamos TNF-α, observamos os grupos que foram submetidos a administração de 

LPS, observamos que os animais que foram mantidos no AE apresentaram uma menor 

produção desta citocina, o que demonstra uma menor resposta inflamatória quando 

comparado com aqueles mantidos em AP. A análise comportamental mostra que o LPS 

induziu comportamento semelhante à ansiedade independente do ambiente, uma vez que 

o número de entradas nos braços abertos no teste LCE foi reduzido no grupo AP+LPS, 

bem como no AE+LPS quando comparado com AP+SAL e AE+SAL (p < 0,05, Tukey). 

Além disso, observou-se redução do número de entradas nos braços abertos (BA), do 

comportamento de avaliação de risco e do mergulho de cabeça dos animais que 

receberam o LPS. A aplicação da ANOVA revelou que há diferença significativa 

considerando o número de entradas nos BA quando comparados os grupos LPS com os 

respectivos grupos controles (AP/SAL e AE/SAL). Com relação ao teste do campo 

aberto, a análise da atividade locomotora (número total de quadrados percorridos no 

tempo de 5 min) mostra que há diminuição do número de quadrados percorridos nos 

grupos LPS. No teste do rotarod, a administração de LPS promoveu redução do tempo de 

permanência no teste nos animais mantidos em AP. Entretanto, os animais mantidos em 

AE, a endotoxemia não promoveu alteração no parâmetro analisado. Quanto à VUS, os 

dados mostram que a administração do LPS induz a vocalização na frequência 

compreendia entre 18-33KHz, considerada aversiva e indicativo da presença de altos 

níveis de ansiedade e medo. Destaca-se que o grupo mantido em AE observou-se redução 

da emissão da VUS na faixa aversiva, mas não diferiu do grupos AP/LPS. A análise da 

expressão da proteína FOS (c-fos), evidencia que a administração de LPS promove maior 

marcação de células imunopositivas na região basolateral da amígdala de animais 

mantidos em AP do que a observada em animais mantidos em AE, mesmo que ainda não 

seja encontrada diferença estatística (p > 0,05) quando comparado com grupos que 

receberam SAL. Os resultados deste estudo permitem concluir que o ambiente 

enriquecido atenua parcialmente as respostas relacionadas à ansiedade em decorrência da 

inflamação sistêmica promovida pela administração de LPS. Entretanto, destaca-se que o 

enriquecimento ambiental não interfere com a resposta febril ou imunológica associada à 

endotoxemia. 

 

Palavras-chaves: Ansiedade. Citocinas inflamatórias. Comportamento emocional. 

Labirinto em cruz elevado. Lipopolissacarídeo. Sickness behavior. 
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ABSTRACT 

 
Title: Evaluation of the emotional behavior of rats with endotoxemia kept in an enriched 
environment. Ferreira, JHA; Leite-Panissi, CRA. 
Institution: Faculty of Philosophy, Sciences and Letters of Ribeirão Preto – University of 
São Paulo. 
 

Sickness behavior is a set of adaptive behavioral changes that prepare the body to 

deal with viral and bacterial infections triggered in the central nervous system by the 

action of pro-inflammatory cytokines. These behavioral changes included increased body 

temperature, reduced motor and exploratory activity, and anxiety-like behavior. Studies 

show that environmental enrichment (EE) can alter emotional and nociceptive responses 

in healthy individuals, but there are no studies on individuals who experience an 

infection. This study investigated whether EE alters the anxiety-like behavior induced by 

bacterial endotoxin (Lipopolysaccharides, LPS). For this purpose, male and adult Wistar 

Hannover rats (CEUA-USP # 18.1.1630.59.7) were kept for four weeks in a standard 

(SE) or enriched (EE) environment. On the 38th experimental day, the rats were submitted 

to the administration of LPS (200 µg/kg) or sterile saline (SAL, 0.9%) via IP. Body 

temperature was assessed by tail temperature (TT) before and each 30 min. for 180 

minutes after treatments. Emotional behavior was analyzed in the elevated plus-maze 

(EPM), and motor activity was assessed by rotarod test and open field three hours after 

LPS or SAL injection. ANOVA was used for statistical evaluation, followed by the 

Tukey test (p < 0.05). The animals were euthanized at the end of the experiments 

(anesthetic overdose with 10% ketamine hydrochloride, 225 mg/kg, and 2% xylazine 

hydrochloride, 30 mg/kg i.p.), and the brain and blood were collected for subsequent 

immunohistochemical analysis and cytokine dosage, respectively. The results showed a 

reduction in TC 120 min after LPS injection (Tukey's test; p < 0.05), which indicates a 

febrile state regardless of the type of environment in which the animals were kept (SE 

+LPS and EE+LPS). Regarding plasma cytokines, LPS administration induced an 

increase in TNF-α, IL-1β, and IL-6 cytokines compared to control groups that received 

SAL, regardless of the environment in which they were kept. The TNF-α analysis showed 

that the groups submitted to LPS administration and kept in the EE presented lower 

production of this cytokine. Behavioral analysis shows that LPS induced anxiety-like 

behavior independent of the environment since the number of open-arm entries in the 

EPM test was reduced in the SE+LPS group, as well as in the EE+LPS when compared to 
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SE+SAL and EE+SAL (p < 0.05, Tukey). In addition, there was a reduction in the 

number of entries into the open arms (OA), risk assessment behavior, and head dipping in 

animals that received LPS. The ANOVA statistics revealed a significant difference 

considering the number of entries in the BA when comparing the LPS groups with the 

respective control groups (SE/SAL and EE/SAL). Regarding the open field test, the 

analysis of locomotor activity (total number of squares covered in a 5 min) shows a 

decrease in the number of squares covered in the LPS groups. In the rotarod test, the 

administration of LPS reduced the permanence time in the test in animals kept in SE. 

However, in animals kept in EE, endotoxemia did not change the analyzed parameter. As 

for VUS, the data show that the administration of LPS induces vocalization at a frequency 

ranging between 18-33KHz, considered aversive and indicative of the presence of high 

levels of anxiety and fear. It is noteworthy that the group kept in AE showed a reduction 

in VUS emission in the aversive range, but it did not differ from the SE/LPS groups. The 

analysis of FOS protein expression (c-fos) showed that the administration of LPS 

promoted greater labeling of immunopositive cells in the basolateral region of the tonsils 

of animals kept in SE than that observed in animals kept in EE, even though no statistical 

difference has yet been found (p > 0.05) when compared to groups that received SAL. 

The results of this study allow us to conclude that the enriched environment partially 

attenuates the anxiety-related responses due to the systemic inflammation promoted by 

the administration of LPS. However, it is noteworthy that environmental enrichment does 

not interfere with the febrile or immunological response associated with endotoxemia. 

 

 

Keywords: Anxiety. Emotional behavior. Elevated plus maze. Inflammatory cytokines. 

Lipopolysaccharide. Sickness behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Emoção e comportamento emocional 

A emoção, devido a sua estreita ligação com aspectos motivacionais, pode ser 

definida como consequência de um comportamento motivado que tenha ou não cumprido 

com sua finalidade. Entretanto, a emoção é muito mais do que apenas fatores psicológicos 

(Burghardt, 2019). Brandão (2019), define emoção como a manifestação de reações 

psicomotoras, geralmente acompanhadas de alterações neurovegetativas em resposta a 

um estímulo, a qual é modulada por um “efeito reforçador”, que pode ser tanto 

recompensador (que neste caso aumentaria a frequência de eventos similares futuros) 

quanto punitivos (diminuindo a frequência de eventos similares futuros), o que é 

corroborado por trabalhos de Feldman et al. 2019 e McRae et al. 2020 (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Figura esquemática que mostra de maneira superficial como as emoções são geradas e 

moduladas. A situação é o contexto no qual o indivíduo está inserido. A atenção são aqueles 

fatores no qual o indivíduo valora como principal. A avaliação o julgamento mental que é feito 

baseado nas experiências e conhecimentos anteriores. A resposta são as alterações fisiológicas e 

modificações no nível de ansiedade decorrente da avaliação da situação. Esta resposta por sua vez 

modifica a situação inicial, tornando assim a manutenção ou não das emoções um processo 

dinâmico. Modificada e adaptado do trabalho de McRae et al., 2020. 

 

Sobre a importância das emoções no contexto evolutivo, Charles Darwin em seu 

livro “A expressão das emoções no homem e nos animais” (1872, reimpressão 2000), 

destacou que as emoções dos animais são análogas as dos homens, sendo que, as 

características de alguns estados emocionais estão presentes em várias espécies e culturas 

distintas, o que aponta para sua importância e o seu caráter evolutivo (Figura 2). Sob esta 

ótica, as emoções são um teste sagaz guiado pela evolução, a fim de que façamos o que é 

necessário para termos chances de perpetuar as espécies, conceito este que tem sido 

recentemente bastante abordado pela neurociência. Essa semelhança entre as emoções e 
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os comportamentos similares a emoções foi corroborada por outros trabalhos posteriores 

como os de Kregiel et al. (2016), Vera-Chang et al. (2018). 

 
Figura 2: Figura ilustrativa mostrando a semelhança entre as expressões faciais e as emoções 

entre as espécies. Fonte: Google imagens, acesso dia 21/10/2021 no site 

https://cursodelinguagemcorporal.com/emocoes-refletem-a-linguagem-corporal/. 

 

As emoções podem ser observadas sobre os aspectos comportamentais, fisiológicos 

e cognitivos. Ao observar fatores comportamentais, Paul Ekman (1960) afirma que pode-

se perceber a existência de padrões básicos de comportamentos que são característicos 

para cada tipo de emoção (raiva, nojo, medo, angústia, alegria, entre outras, Figura 3). 

Tais padrões de comportamentos, envolvem uma série de músculos faciais e posturais, 

que manifestariam as emoções aos demais membros de mesma espécie (comunicação não 

verbal) (Keltner et al., 2019). 

 
Figura 3: Figura ilustrativa mostrando expressões faciais características dependendo da emoção 

que lhe acomete. Fonte: Google imagens, acesso dia 21/10/2021 no site 

https://www.paulekman.com/blog/emotion-families-part-1/ 

 

Os estudos sobre os componentes fisiológicos das emoções, segundo Dalgleish 

(2004), iniciaram com as evidencias apontadas por Darwin em 1870, as quais sugeriram 
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uma visão evolutiva e não psicológica das emoções. Em 1885, os pesquisadores Willian 

James e Carl Lange hipotetizaram que as emoções poderiam representar o conjunto de 

alterações corporais decorrentes de estímulos emocionais, e que para cada padrão de 

expressão corporal haveria uma emoção relacionada. Em 1930, utilizando como modelo 

experimental gatos com lesão cortical, Cannon e Bard sugeriram uma abordagem mais 

biológica e menos psicológica. Neste contexto, o hipotálamo seria o substrato neural 

responsável pela emissão das respostas emocionais, sendo o córtex cerebral uma estrutura 

de modulação. 

Posteriormente, James Papez (1937) propôs um circuito neural que seria 

responsável pela modulação e emissão das emoções, conhecido como Circuito de Papez. 

Neste substrato, as informações sensoriais ativariam o tálamo, o qual por sua vez, ativaria 

áreas corticais, hipotalâmicas e hipocampais. A figura 4 apresenta o esquema do Circuito 

de Papez. No trabalho de Choi et al. (2019), utilizando técnicas de tractografia de 

ressonância magnética foi possível a visualização direta e completa do circuito de Papez, 

o que por limitações técnicas e metodológicas não havia ainda sido demonstrado. 

Em mais detalhes, o circuito de Papez é composto de cinco caminhos neurais: giro 

denteado (hipocampo) que se conecta ao corpo mamilar (hipotálamo) pelo fórnice; o 

hipotálamo através de aferências do corpo mamilar conecta-se ao núcleo anterior do 

tálamo pelo trato mamilotalâmico; uma via do núcleo anterior do tálamo com a porção do 

giro parahipocampal (neocórtex) através das fibras tálamo-córtex anterior; sendo que o 

segmento anterior conecta-se ao córtex entorrinal através do caminho perfurante; e o 

córtex entorrinal, por sua vez, apresenta conecções com o giro denteado (hipocampo), 

fechando o circuito. 

 
Figura 4: Figura ilustrativa mostrando esquema simplificado do Circuito de Papez (B) e a 

localização das respectivas estruturas no Sistema Límbico (A). Fonte: Google imagens, acesso dia 

21/10/2021 no site http://nomundodosadolescentes.blogspot.com/ 

A B 
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Em 1970, Paul Maclean, considerando a importância de estruturas do lobo temporal 

no controle das emoções e na teoria da evolução das espécies, propôs o cérebro como 

uma estrutura que pode ser dividido didaticamente em 3 camadas, com funções 

especificas para cada uma: cérebro reptiliano; cérebro visceral e neocórtex. O cérebro 

reptiliano seria composto pelo complexo estriado e pelos gânglios basais, e seria 

responsável pelas emoções mais primitivas como o medo e a agressividade. O cérebro 

visceral seria composto pelo tálamo, hipotálamo, hipocampo, córtex cingulado, amígdala 

e córtex pré-frontal, responsável pelo medo e pelas respostas sociais mais elaborados; e o 

neocórtex responsável pela relação entre a cognição e a emoção, sendo o controle 

superior final das respostas emocionais. Cada uma dessas camadas foi sendo adquirida ao 

longo da evolução, marcando grande salto evolutivo a cada aquisição. 

 

 
Figura 5: Figura ilustrativa mostrando um esquema do cérebro triuno, proposto por Paul 

MacLean, acesso dia 21/10/2021 no site https://traderhub.com.br/wp-

content/uploads/2020/05/cerebro-trino-maclean-300x168.jpg 

 

De fato, para que um determinado estado emocional ocorra, são necessários ajustes 

no sistema nervoso central (SNC) os quais envolvem modulações autonômicas 

endócrinas. Desta forma, situações de alerta ocorrem modulações autonômicas que visam 

promover o aumento da oxigenação, melhora da acuidade visual (aumenta a atenção 

pontual - “visão em túnel”), redistribuição do fluxo sanguíneos e aumento no número de 

linfócitos. Como ajustes endócrinos destaca-se o aumento do metabolismo e da liberação 

dos estoques de energia, com quebra do glicogênio em glicose. A figura 6 ilustra os 

mecanismos de ativação neuroendócrina que acompanha situações de estresse, bem como 

o papel desses mensageiros no corpo. 
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Figura 6: Figura ilustrativa mostrando o eixo hipotálamo – hipófise (pituitária) – adrenal (HHA) 

acionado em situações de estresse Fonte: Google imagens, acesso dia 21/10/2021 no site 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Ruta-de-activacion-del-eje-hipotalamo-pituitaria-

adrenal-HPA-desde-que-es_fig8_298807968. 

 

Em Smith (2006), do ponto de vista fisiológico, a presença de estímulos estressores 

é capaz de ativar o hipotálamo (na região paraventricular) promovendo a secreção de 

CRF (fator liberador de corticotrofina) e AVP (arginina vasopressina). Por sua vez, o 

CRF presente na corrente sanguínea atua na hipófise na sua porção anterior e induz a 

produção de ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) encefalinas e endorfinas. O ACTH 

via corrente sanguínea atinge as glândulas adrenais, onde, nas suas regiões corticais 

induzem a liberação de glicocorticóides (cortisol em humanos e corticosterona em 

animais). Esses glicocorticóides na periferia promovem alterações sistêmicas e alterações 

na resposta imunológica. Essas alterações motivadas pela ação do cortisol são necessárias 

para a preparação do organismo para a situação de luta ou fuga. Embora tendo sua 

importância na adaptação do organismo para situações ameaçadoras, no SNC, ocorre o 

controle negativo da liberação do CRF e do ACTH a partir da ação do cortisol sobre o 

hipotálamo e a hipófise, uma vez que a manutenção constante de altos níveis de cortisol é 

prejudicial ao organismo. 

 



 18 

1.2 Estresse, ansiedade e medo 

No DSM-5 (DSM: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), o 

termo “ansiedade” (francês: anxiété; Alemão: Angst) é definido como a antecipação de 

uma ameaça futura; distingue-se do termo “medo” (peur; Furcht), que representa a 

resposta emocional à ameaça iminente real ou percebida. Além disso, o termo” 

preocupar” (souci; Sorge) adiciona aspectos cognitivos da expectativa apreensiva. 

Ansiedade é uma emoção normal. Do ponto de vista evolutivo, é adaptável, pois 

proporciona vantagem, já que reforça o afastamento de lugares perigosos. Desde o século 

XX, a ansiedade também tem sido classificada como transtorno psiquiátrico. Desta forma, 

a distinção entre a ansiedade adaptativa normal na vida cotidiana e a ansiedade patológica 

angustiante que requer tratamento está sujeito a julgamento clínico (Crocq, 2015). 

A ansiedade parte de uma resposta adaptativa, que visa a sobrevivência, 

desencadeando aumento da frequência cardíaca e respiratória, redistribuição do fluxo 

cardíaco, perda e redução na atenção, agitação e desequilíbrios do sistema digestório 

(Boucher et al., 2019). A esse conjunto de sinais e sintomas denomina-se estresse (Beck, 

1985; Moreno-Rius, 2018). 

Caroline e Robert Blanchard (1986) ao analisar o comportamento de ameaça 

predatória observou que os animais a fim de evitar a predação adotavam alguns 

comportamentos típicos dependendo da localização de seu predador: avaliação de 

risco/investigação cautelosa (risco potencial ou incerto), inibição 

comportamental/congelamento (perigo distal), imobilidade, luta ou fuga (perigo 

proximal). Esse modo de reagir a perigos foi algo herdado pelos humanos e se encontra 

presente no modo que nós encaramos situações que causem medo e ansiedade. 

Maren (2006) estudando melhor o aspecto comportamental e fundamentando-se em 

trabalhos como o de Gray e McNaughton (2000), sugere uma circuitaria neural específica 

envolvida neste processo. Segundo seu trabalho, quando um agente predador se encontra 

distante, esta informação é processada pelas vias sensoriais que realizam sinapses no 

córtex pré-frontal, o qual por sua vez emite eferências para o núcleo basolateral da 

amígdala resultando no comportamento do tipo ansioso (medo antecipado) e respostas 

fisiológicas autônomas, que por sua vez preparam o corpo para luta ou fuga. Quando o 

agente predador se encontra próximo, o córtex pré-frontal ativa os núcleos centrais da 

amigdala e a região da substância cinzenta periaquedutal que desencadeiam respostas de 
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defesa mais intensas (associadas ao pânico). O nível de resposta a cada situação e o modo 

como esta reação ocorre varia dependendo do indivíduo e da espécie. 

Um dos trabalhos pioneiros que abordaram o substrato neural responsável pela 

emissão das respostas emocionais foi o realizado por Hess e Brugger em 1943, intitulado 

“Das subkortikale zentrum der affectiven abwerreaktion” (em tradução livre: “Centro 

subcortical das reações negativas”). Em seus estudos, os autores mostraram que a 

estimulação elétrica da amígdala, do hipotálamo medial bem como da substancia cinzenta 

periaquedutal (SCP) de gatos iniciava resposta aversiva. Além disso, observou-se uma 

hierarquia entre as estruturas, sendo que a lesão da SCP prevenia a resposta emocional 

eliciada pela estimulação elétrica da amígdala e do hipotálamo medial. Em contrapartida, 

a lesão do hipotálamo medial também bloqueava as respostas obtidas pela estimulação da 

amígdala. 

Nas décadas de 70 e 80, estudos sobre a organização do circuito neural do medo 

incondicionado em resposta ao perigo iminente, mostraram que o comportamento de luta 

ou fuga, os quais dependem de condições ambientais, levaram os pesquisadores a sugerir 

a existência de mais de um sistema neural responsável pela emissão destas respostas. 

Desta forma, o estudo da neurobiologia do medo e da ansiedade destacam-se dois 

grandes circuitos encefálicos descritos como responsáveis pela modulação emocional de 

acordo com a natureza do estímulo ameaçador, sendo ele inato ou incondicionado e 

condicionado. Segundo Brandão (2004), mecanismos associados à resposta de defesa 

inata ou incondicionada está associada com o sistema denominado de Sistema Encefálico 

de Aversão, composto pelo hipotálamo medial, SCP dorsal, colículo superior, colículo 

inferior, córtex temporal e pela amígdala. Em contrapartida, respostas de medo 

condicionado podem ser moduladas por um circuito integrado formado pelo hipocampo, 

área septal, lócus coeruleus e núcleos da rafe, sendo este denominado sistema de inibição 

comportamental (Gray e McNaughton, 2000). O funcionamento destes dois sistemas 

resulta na emissão e modulação do comportamento emocional. A figura 7 apresenta um 

esquema dos sistemas de modulação do comportamento emocional. 
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Figura 7: Figura ilustrativa mostrando um esquema dos sistemas encefálicos de modulação 

emocional, em particular, acionados quando há medo e ansiedade. Fonte: Modificada de Brandão 

(2004). 

Ainda, quando o estímulo aversivo se encontra afastado ou distante, o sistema de 

inibição comportamental é acionado, reforçando respostas de imobilidade, e aumento da 

atenção. Quando o estímulo está próximo, dependendo de quanto maior for sua 

intensidade, o sistema encefálico de aversão seria responsável por respostas ativas, tais 

como fuga e luta. 

É importante destacar que grande parte do conhecimento sobre a neurobiologia do 

medo e da ansiedade tem sido obtido em modelos cognitivo-emocionais, como o modelo 

proposto por Gray e McNaughton (2000). Desta forma, a compreensão do funcionamento 

do sistema septo-hipocampal é um passo importante para o entendimento da 

neurobiologia da ansiedade, sendo que este sistema é responsável pela detecção e 

avaliação dos estímulos ameaçadores ou não, conferindo a sua natureza e estabelecendo o 

grau de conflito e determinando objetivos e planos de ação adequados. A função deste 

sistema consiste em resolver eventuais conflitos gerados nessas condições o que requer 

uma tomada de decisão, dado seu valor adaptativo na relação do indivíduo e seu meio. 

Considerando o envolvimento da amígdala na modulação emocional, esta estrutura 

pode estar envolvida na avaliação do nível de ameaça representado pelos sinais de perigo 

e no valor emocional afetivo de cada situação, o que resultaria na facilitação dos 

processos de armazenamento de informações (Esperidião-Antônio, 2008, Carvalho-Neto, 

2009). De fato, estudos prévios demonstraram que lesões da amígdala atenuam as reações 
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a estímulos condicionados e incondicionados (Brandão et al., 2003). Em adição, estudos 

neuroanatômicos mostraram que esta estrutura possui conexões recíprocas com o 

hipocampo, bem como com hipotálamo e com a SCP, tornando esta área uma estrutura 

chave na modulação dos comportamentos emocionais, em particular com medo e 

ansiedade. (Leite-Panissi et al., 2003; Brandão et al., 2003). 

 

1.3 Ambiente enriquecido 

A utilização de modelos experimentais tem tido crescente esforço dos órgãos 

responsáveis a fim normatizar as pesquisas científicas visando ambiente mais agradável, 

o qual promova bem-estar. Para tanto, as pesquisas envolvendo animais de laboratório 

tem avaliado o uso de diferentes formas de enriquecimento ambiental em diversas 

situações (Kempermann, 2019). O número de pesquisas nesta área tem crescido uma vez 

que o enriquecimento ambiental é um modelo livre de drogas e procedimentos cirúrgicos 

que tem se mostrado útil na avaliação de muitas condições neurológicas e psiquiátricas 

(Crofton, 2015). 

De maneira geral, considera-se Ambiente Enriquecido (AE), locais que apresentam 

objetos e/ou estruturas que aumentem os estímulos físicos e sensoriais. Segundo 

Chapillon et al. (1999) a metodologia de enriquecimento ambiental pode ser facilmente 

utilizada em laboratório com a inclusão de materiais de diferentes texturas, túneis, 

rampas, rodas de exercício, brinquedos, dentre outros, na caixa alojamento dos animais 

em experimentação (Williams et al., 2001). Este ambiente promove aumento da interação 

social, da atividade motora, no comportamento exploratório, além de ajudar na 

modulação emocional, reduzindo a ansiedade e o comportamento do tipo depressivo. A 

figura 8 apresenta exemplo de enriquecimento ambiental utilizado em laboratório 

comparado com ambientes padrão (sem enriquecimento). 



 22 

 
Figura 8: Figura ilustrativa comparando as diferentes condições ambientais nas quais os 

animais são mantidos. Nas imagens A e B podemos perceber um ambiente não-

enriquecido, enquanto nas imagens C e D representam ambientes enriquecidos. Fonte: 

Iyomasa, 2018. 

Estudo de Baamonde et al. (2011) mostrou que o AE é capaz de aumentar a 

plasticidade hipocampal e de outras regiões corticais em roedores. Na mesma linha de 

investigação, Kempermann et al. (2002), Ehninger e Kempermann (2003), Violla et al. 

(2009) e During e Cao, (2006), demonstraram que não apenas ocorre plasticidade, mas 

também há efeito neuroprotetor do ambiente enriquecido, com aumento da neurogênese e 

a sobrevivência das células nervosas, aumento da gliogênese, alterações nas células gliais, 

e aumento da produção de fatores de crescimento como o BDNF (brain-derived neutrofic 

factor) e o GDNF (glial-derived neutrofic factor). 

No que diz respeito ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), é possível que o 

AE promova diminuição da produção de corticosterona e do ganho de peso corporal 

quando comparados com ratos mantidos em ambiente padrão, (Mlynarik, 2004). 

Garthe et al. (2016)  ao investigar a memória e a aprendizagem espacial no labirinto 

aquático e descobriu que o AE reduziu o treinamento necessário para recuperar o nível de 

desempenho durante a aprendizagem espacial. Zeleznikow-Johnston et al. (2017) 

apresentaram que o AE aumenta a flexibilidade cognitiva e a regulação das emoções em 
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camundongos adultos. Tais achados reforçam a relação de alterações do hipocampo com 

a permanência no AE. 

Considerando a anatomia hipocampal, esta estrutura do hipocampo é dividida em 

quatro subcampos, CA1, CA2, CA3 e giro dentado (Rolls, 2000). Em ratos, essa estrutura 

é homogênea em toda sua formação ao longo do eixo dorsal-ventral,  porém a 

conectividade com outras regiões encefálicas é distinta (Bannerman et al., 2004). O 

hipocampo dorsal está altamente conectado com áreas corticais, enquanto o hipocampo 

ventral está conectado a áreas subcorticais como a amígdala e o hipotálamo. Estas 

diferenças neuroanatômicas sugeriram que a aprendizagem espacial e a memória são 

processadas dorsalmente, enquanto que a regulação da resposta emocional, como 

ansiedade inata ou reatividade ao estresse, seria processada pelas regiões ventrais do 

hipocampo ventral (Bannerman et al., 2014). 

A criação contínua de novos neurônios no cérebro de mamíferos adultos foi 

verificada na zona subgranular do giro dentado (Kempermann, 2012). A neurogênese 

adulta envolve a proliferação de progenitores de células-tronco neurais, sua diferenciação 

em células determinadas pelo destino de uma linhagem distinta (neuronal, glial etc.) , ou 

seja, sua sobrevivência por integração e maturação em circuitos pré-existentes. Na zona 

subganglionar, os progenitores migram para a camada de células granulares próximas e se 

integram nas células granulares existentes do giro denteado (Zhao et al., 2008). A 

integração dos novos neurônios é gradual, com integração no circuito local ocorrendo 

antes da inervação por projeções de longo alcance (Deshpande et al., 2013). 

O aumento da plasticidade sináptica de células granulares em adultos e recém-

nascidos é essencial para o seu papel de facilitar a separação de padrões, e aumentar a 

neurogênese (Sahay et al., 2011). A separação de padrões funciona durante a formação da 

memória e a regulação da emoção para evitar uma interferência catastrófica entre as 

representações de um novo contexto e outras já codificadas anteriormente que são 

semelhantes, permitindo que representações distintas sejam codificadas (Garthe e 

Kempermann, 2013). 

A ocorrência e orientação da proliferação neuronal no hipocampo está relacionada à 

ação da serotonina. Segundo Rogers et al. (2019), no hipocampo, há receptores 

serotoninérgicos do tipo 5-HT1A presente em neurônios piramidais na região CA1 e em 

interneurônios GABAérgicos no giro dentado. Durante o desenvolvimento a sinalização 

serotoninérgica é parácrina, sendo crítica para coordenar a programação dos circuitos 

corticolímbicos em animais adultos. Zoli et al. (1998) sugere que pequenas flutuações na 
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liberação de serotonina são necessárias para coordenar espacialmente um vasto repertório 

de sinalização simultaneamente. 

No cérebro adulto, a ativação de vias serotoninérgicas nos circuitos corticolímbicos 

é capaz de mediar os mecanismos de plasticidade dependente da experiência, 

especialmente no nicho neurogênico da zona subgranular (Rogers et al., 2019). 

Desta forma, é possível que o ambiente enriquecido possa influenciar sobremaneira 

os sistemas fisiológicos, além de ser uma ferramenta para avaliação dos efeitos do meio 

ambiente ou melhor, das condições em que vivemos e os efeitos individuais. 

 

1.4 Sickness behavior 

Em 1977, Basedovsky descreveu que os estímulos aversivos podem alterar a 

atividade elétrica no hipotálamo após estes animais receberam estímulos antigênicos. Em 

1984 já existiam relatos de que o sistema imune poderia exercer um papel sensorial no 

SNC (Blalock, 1989). Segundo Blalock, o sistema imune seria dotado de uma função 

sensorial, detectando estímulos não cognitivos (agentes infecciosos) e devido a esses, 

capaz de induzir alterações endócrinas. 

Em 1987, Sapolsky et al., verificaram que a administração de interleucina-1 (IL-1) 

induzia a produção de CRH no hipotálamo, e que a neutralização do CRH inibia o 

aumento de glicocorticóides induzidos por IL-1. Dunn (1988) apontou que IL-1 aumenta 

a liberação de noradrenalina nas fibras noradrenérgicas hipotalâmicas, induzindo a 

secreção de CRH, que por sua vez atua na hipófise resultando na produção de ACTH, o 

qual promove liberação de glicocorticoides nas adrenais. 

Watkins et al. (1995), demonstraram que a lesão do nervo vago, na região 

subdiafragmática inibiu o aumento da temperatura induzido pela administração de IL-1 

recombinante em ratos, apontando assim para uma sinalização  mediada por fibras 

neuronais aferentes (nervo vago). Outro trabalho que buscou explorar a ativação do 

sistema nervoso central pela ação do sistema imune foi desenvolvido por Maier et al. 

(1998), onde a IL-1 também pode alcançar o cérebro pela via humoral, através de 

carreadores ou transportadores de IL-1. Essas moléculas atingem o SNC em regiões onde 

a barreira hematoencefálica é mais delgada (órgãos circunventriculares) e promovem a 

produção local de prostaglandinas, através da ligação destes em receptores nas células 

endoteliais, que induz a produção de outros mediadores no encéfalo (Maier et al., 1998). 
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A ativação humoral (por meio de citocinas) ou a neural (ativação do nervo vago) 

promove um conjunto de alterações denominada “Sickness Behavior” ou “sentir-se 

doente”. 

As citocinas que irão ativar o SNC podem ser  divididas em 2 grupos: as citocinas 

pro-inflamatórias (produzidas por macrófagos e monócitos, como: IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, 

IL-12, interferon-γ e TNF-α) que são importantes para a resposta inata não específica 

produzindo fatores presentes no processo inflamatório como prostaglandinas e 

fosfolipases; e citocinas anti-inflamatórias que atuam principalmente reduzindo o 

processo inflamatório através da suspensão da produção de citocinas pro-inflamatórias 

(como IL-4 e IL-10), suspensão da ativação de monócitos (IL-4, IL-10, IL-10) (Dinarello, 

2000). Glicocorticóides podem favorecer a resposta das citocinas anti-inflamatórias em 

detrimento das citocinas pro-inflamatórias, além de reduzir outros mediadores pro-

inflamatórios como as prostaglandinas (Besedovsky e Del Rey, 2000) Deste modo, a ação 

dos glicocorticóides (no eixo HHA) realizariam função de controle do sistema imune, 

impedindo o desenvolvimento de alterações auto-imunes e inflamatórias (Wick, HU, 

Schwarz e Kroemer, 1993). 

Resumidamente, o sickness behavior são um conjunto de alterações adaptativas que 

preparam o organismo para enfrentar infecções virais e bacterianas (Dantzer et al., 2000). 

Estas alterações são desencadeadas no SNC pela ação das citocinas pró-inflamatórias IL-

6, IL-1 e TNF-α (Roth, 2014) que são produzidas devida inflamação. Essa resposta 

inflamatória chega ao SNC pelo nervo vago (no caso de inflamações provenientes da 

região abdominal), ou pelo nervo trigêmeo (no caso de infecções provenientes da região 

orofacial), bem como pela ativação de células localizadas nos órgão circunventriculares, 

pequenas áreas ao redor do sistema ventricular central, tais como: área postrema, órgão 

vascular da lâmina terminal, órgão subfornicial, epífise, eminência média, neuro-hipófise 

e órgão subcomensural, onde a barreira hematoencefálica é mais delgada. 

Segundo Dantzer e Kelley, 2007, dentre as alterações comportamentais podemos 

destacar: perda de apetite, sonolência, retirada de atividades sociais normais, febre, dores 

nas articulações e fadiga. Isso se deve ao fato dessas citocinas atuarem sobre o sistema 

motivacional que reorganiza as prioridades do organismo para facilitar a recuperação da 

infecção. 

Estudo prévio tem mostrado que o sickness behavior pode ser avaliado por meio de 

testes comportamentais, tais como o labirinto em cruz elevado, natação forçada e outros 

(Bassi et al., 2012). Considerando os aspectos apresentados, a hipótese do presente estudo 
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é que o enriquecimento ambiental possa promover alterações no SNC em áreas 

relacionadas com a modulação do comportamento emocional prevenindo ou atenuando as 

alterações no comportamento emocional de ratos submetidos à endotoxemia. Este desafio 

imunológico será realizado pela administração intraperitoneal de lipopolissacarídeo 

(LPS). O LPS, é uma endotoxina que possui o componente ativo da membrana celular de 

bactérias Gram-negativas (Escherichia coli), e induz inflamação sistêmica, ativando as 

células do sistema imunológico e aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias 

que induzirão o sickness behavior. Esta metodologia é amplamente utilizada para o 

estudo dos mecanismos envolvidos na inflamação sistêmica, em particular dos 

mecanismos associados à termorregulação que ocorre durante a febre (Steiner et al., 

2001; Soriano et al., 2012). 
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2 OBJETIVO 

O objetivo geral deste estudo foi avaliar se o ambiente enriquecido interfere no 

sickness behavior desencadeado em ratos com endotoxemia. 

 

Desta maneira, destaca-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar o ganho de peso em ratos mantidos em ambiente enriquecido (AE) 

e em ambiente padrão (AP); 

2. Avaliar a temperatura corporal dos ratos antes (temperatura basal) e a cada 

30 min durante 3 h da administração i.p. de LPS (200 µg/kg) ou solução salina 0,9 % 

(veículo), de ratos mantidos em AE ou AP; 

3. Avaliar se o AE promove alteração nos níveis plasmáticos de citocinas 

TNF-α, IL-1β, e IL-6 3 h após o início da endotoxemia em ratos. 

4. Avaliar o comportamento do tipo ansioso em ratos mantidos em AE ou AP 

3 h após o início da endotoxemia, por meio do teste do labirinto em cruz elevado; 

5. Avaliar a mobilidade do animal nos testes de Rotarod (RD) e Campo 

Aberto (CA) e verificar se o AE impacta no desempenho de ratos com endotoxemia;  

6. Avaliar a vocalização ultrassônica (VUS) de ratos mantidos em AE ou AP 

3 h após o início da endotoxemia; 

7. Avaliar se a administração de LPS e o AE promove alteração da ativação 

de estruturas encefálicas diferenciada durante endotoxemia, em particular no complexo 

basolateral da amígdala, utilizando para isso a imunoistoquímica para proteína FOS (c-

fos). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais e condições experimentais 

Neste estudo foram utilizados 72 ratos da linhagem Wistar Hannover (com idade de 

22 a 24 dias, aproximadamente 70 g no início dos experimentos, o que segundo Semple et 

al. (2013) corresponde a animais com 90% do córtex cerebral desenvolvido), procedentes 

do Biotério Central da Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo. Destes animais enviados 36 foram mantidos em ambientes enriquecidos (AE, 9 

caixas com 4 animais cada) e os outros 36 foram mantidos em ambiente padrão (AP, 

também 9 caixas com 4 animais cada). Durante os experimentos, os ratos foram mantidos 

em sala climatizada (Biotério do Bloco 6, Departamento de Psicologia, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP, Universidade de São Paulo) 

com temperatura controlada entre 24 ± 1°C, iluminação controlada para ciclo de 12h de 

claro-escuro (com início às 7h) e receberam ração e água à vontade, exceto durante a 

realização dos experimentos propostos. Todos os protocolos experimentais que foram 

utilizados estão de acordo com os regulamentos e cuidados na utilização de animais em 

laboratórios, conforme a Legislação Brasileira para Uso de Animais, segundo o Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), e foram aprovados junto à 

Comissão de Ética no Uso de Animais da FFCLRP – USP (Protocolo número 

18.1.1630.59.7, aprovado em 28.02.2019, Anexo I). Todos os cuidados foram tomados 

para minimizar qualquer sofrimento e utilizar o menor número possível de animais. 

Inicialmente, os ratos obtidos do Biotério Central, foram mantidos em caixas 

acrílicas com dimensão de 41 x 34 x 16 cm (com cama de maravalha, grupo 4 ratos/caixa) 

pelo período de 1 semana para habituação. Após este período (dia 0 experimental) os 

ratos foram pesados, e numerados, sendo divididos aleatoriamente nos 2 grandes grupos 

experimentais: enriquecimento ambiental (AE) ou ambiente padrão (AP), e mantidos pelo 

período de 38 dias. Ao término deste período os ratos foram submetidos à administração 

de lipopolissacarídeo (LPS) ou solução salina estéril 0,9 % (veículo) e prosseguiram com 

os  experimentos conforme protocolos apresentados na figura 9. 
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Figura 9: Esquema dos grupos experimentais utilizados no presente estudo. Abreviações: 

LCE: teste do labirinto em cruz elevado; LPS: lipopolissacarídeo; VUS: teste de 

vocalização ultrassônica. Fonte: Autoria própria. 

 

3.2 Ambiente padrão e enriquecimento ambiental 

O ambiente foi considerado como padrão quando foi utilizada uma caixa de 

manutenção acrílica com dimensão de 41 x 34 x 16 cm, e foi forrada com substrato 

(maravalha), sendo oferecido aos ratos apenas ração e água a vontade. 

O ambiente enriquecido foi equipado com objetos que permitiram ao rato brincar, 

explorar, aninhar e esconder, i.e., brinquedos disponíveis em lojas de animais, cordas 

penduradas, objetos de madeira, bolas e brinquedos plásticos, tubos de PVC, papel 

picado, espelho, dentre outros. Uma vez por semana um objeto foi introduzido à caixa em 

substituição a outro, que foi retirado e limpo. Estes objetos foram realocados em um local 

diferente a cada limpeza e troca de caixa. Todas as caixas de manutenção foram forradas 

com substrato (maravalha) e foi oferecido aos ratos ração e água a vontade. 

Os ratos foram mantidos no AP ou no AE pelo período de 5 semanas e meia (38 

dias). Este protocolo experimental de enriquecimento ambiental foi fundamentado no 

estudo de Iyomasa (2018). 
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3.3 Administração de lipopolissacarídeo 

Para induzir endotoxemia, no 38º dia experimental, os ratos dos 2 grandes grupos, 

AE e AP, receberam uma injeção de lipopolissacarídeo (LPS, dosagem de 200 µg/kg) ou 

veículo (solução salina estéril 0,9%), via intraperitoneal. Esta dose foi fundamentada em 

estudo prévio de Bassi et al. (2012). Foi avaliada a temperatura corporal com auxílio de 

uma câmera termográfica (FlirOne) antes e após a administração de LPS ou veículo, pelo 

período de 3 h, a cada 90 min. 

Foi utilizado o lipopolissacarídeo de Escherichia coli (sorotipo 0111:b4 Sigma, St. 

Louis, MO, USA). 

 

3.4 Teste do labirinto em cruz elevado 

Neste experimento, foram utilizados os animais das caixas G1 até G8, sendo que as 

caixas impares (G1, G3, G5 e G7) eram AP e as caixas pares (G2, G4, G6 e G8) eram AE 

perfazendo um total de 32 animais, sendo 8 animais pertencendo a cada grupo AP/Sal; 

AP/LPS; AE/Sal e AE/LPS, respectivamente. 

No 38º dia experimental, 3 h após os ratos receberem a administração de LPS ou 

veículo, eles foram submetidos, pelo período de 5 min, ao teste do labirinto em cruz 

elevado (LCE). 

O LCE é uma plataforma em forma de cruz, com elevação de 50 cm acima do solo, 

composta por 2 braços abertos e 2 fechados, com dimensões de 50 cm x 10 cm, onde há 

paredes com altura de 40 cm nos braços fechados, e nos braços aberto há uma borda de 1 

cm em acrílico transparente (Pellow et al., 1985). Para iniciar o teste, o animal foi 

posicionado no centro do aparato, com a face voltada para o braço fechado. O teste teve 

duração total de 5 min, e este período foi filmado e gravado. Os dados computados foram 

analisados por meio do programa The Observer. Cinco parâmetros tradicionais foram 

utilizados para avaliar a atividade exploratória do animal no LCE: 

▪ Número de entradas nos braços abertos: números de vezes que o animal atravessa 

com as quatro patas para o interior desses braços; 

▪ Número de entradas nos braços fechados: número de vezes que o animal atravessa 

com as quatro patas para o interior desses braços; 
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▪ Total de entradas: Foi considerado como a somatória do número total de entradas 

nos braços abertos com o número total de entradas nos braços fechados, o que reflete a 

atividade geral do animal (Pellow et al., 1985). 

Percentual de entradas nos braços abertos: Foi considerada a relação entre o número 

de entradas nos braços abertos e o total de entradas no labirinto: % Entradas BA = 100 X 

número de entradas nos BA/ BA+BF (BA indica braços abertos e BF braços fechados). 

▪ Percentual de tempo nos braços abertos: foi obtida a partir da relação entre o 

tempo gasto nos braços abertos do labirinto pelo tempo total do teste (5 min): % Tempo 

BA = 100 X tempo nos BA/tempo total. 

Além das medidas clássicas, a atividade exploratória do animal foi analisada através 

de categorias etológicas, descritas em Saito e Brandão (2015): 

▪ Mergulho de cabeça (head-dipping): quantificar o número de movimentos 

exploratório de cabeça/membros anteriores nas laterais ou extremidades do labirinto, em 

direção ao “precipício”; 

▪ Espreitamento (peeping out): quantificar o número de projeções da cabeça/ombros 

dos braços fechados para o centro, sendo que as quatro patas permanecem no braço 

fechado; 

▪ Esticamento (stretched-attend-posture): quantificar o número da emissão de uma 

postura exploratória na qual o animal se estica e em seguida retoma a posição original, 

sem se locomover para frente; 

▪ Rastejamento (flat-back-approach): locomoção exploratória onde o animal se 

estica e cuidadosamente move-se para frente. 

As categorias: Espreitamento, Esticamento e Rastejamento, foram agrupadas para 

representar a categoria de comportamento denominado Comportamento de Avaliação de 

Risco. 

Considerando que o teste do LCE tem como parâmetros atividade motora, foi 

utilizado como controle locomotor o teste do rotarod. Assim, após o término do teste do 

LCE os ratos foram submetidos, pelo período de 5 min a este teste. 
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3.5 Teste do rotarod 

O teste do rotarod foi desenvolvido por Dunham e Miya (1957) e é um dos mais 

antigos usados na avaliação dos efeitos de uma droga no comportamento locomotor e na 

coordenação neuromuscular do animal.  

Neste experimento, foram utilizados os animais das caixas G1 até G6, sendo que as 

caixas impares (G1, G3 e G5) eram AP e as caixas pares (G2, G4 e G6) eram AE, 

perfazendo um total de 24 animais, sendo 6 animais pertencendo a cada grupo AP/SAL; 

AP/LPS; AE/SAL e AE/LPS, respectivamente. 

Basicamente o experimento consistiu em colocar os animais individualmente em 

uma haste giratória, a uma velocidade constante, por 1 min 48h antes do experimento 

para realização do treinamento e aprendizagem . Esse tempo que os animais conseguiram 

se equilibrar foi considerado como a avaliação motora basal (I). No dia do experimento os 

animais, 3h após os distintos tratamentos (SAL ou LPS) os ratos foram avaliados 

novamente no aparato do rotarod (F). 

 

3.6 Teste do campo aberto 

O teste consistiu na exposição individual dos animais em uma arena circular de 

acrílico transparente (60 cm de diâmetro x 50 cm de altura), colocado sobre um assoalho 

dividido em 12 partes de igual área, sendo 4 centrais e 8 periféricos. Os ratos colocados 

nessa arena tiveram os seus comportamentos registrados por meio de câmera de vídeo, 

sendo realizada a gravação para posterior análise e quantificação. O tempo total do teste 

foi de 5 minutos. 

 

3.7 Vocalização ultrassônica 

Em estados emocionais negativos, os quais podem ser considerados ameaçadores 

para a vida do indivíduo, os animais, em particular, os ratos emitem vocalizações 

ultrassônicas (VUSs) como resposta a estas condições em frequência  na faixa de 18-33 

kHz, a qual também pode estar associada com a ansiedade do animal (Bassi et al., 2012; 

Brudzynski, 2013). Para este estudo, foi avaliada a VUS em ratos mantidos em AE ou 

AP, e submetidos ou não a endotoxemia. Para esta avaliação, os ratos foram colocados 
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individualmente por 10 min em uma caixa de acrílico (25 x 15 x 12 cm) inserida dentro 

de uma câmara maior acolchoada, 3h após a administração de LPS ou veículo. Durante 

esta sessão o microfone foi colocado através de uma abertura no meio do teto da câmara, 

ou seja, 40 cm acima do piso para gravar todo o espectro de VUSs. Para a gravação e 

análise de VUS, foi utilizado um microfone ultrassom Electret (Emkay FG-3629; Avisoft 

Bioscoustics, Berlim, Alemanha) sensível a frequências de 1-100kHZ. Este equipamento 

foi ligado por meio de um dispositivo de áudio USB 116 Avisoft UltraSoundGate 

(Avisoft Bioacoustics) a um computador pessoal, onde os dados acústicos foram exibidos 

em tempo real pelo software Avisoft Recorder (versão 2.7; Avisoft Bioacoustics). 

Para análise, foi calculado o número total de VUSs emitidas, na frequência de 18 a 

33 KHz. 

 

3.8 Eutanásia 

Ao término dos experimentos, parte dos ratos foram submetidos à eutanásia por 

meio de sobredose anestésica com cloridrato de cetamina 10% (225 mg/kg) e cloridrato 

de xilazina 2% (30 mg/kg) administrados via intraperitoneal, seguida de perfusão 

intracardíaca para remoção do encéfalo e posterior análise histológica das estruturas 

envolvidas na modulação do comportamento emocional, em particular o complexo 

basolateral da amígdala. Um segundo conjunto de ratos, de todos os grupos experimentais 

foram submetidos à eutanásia por meio de decapitação e coleta de sangue para análise de 

citocinas plasmáticas. 

 

3.9 Níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias 

Para esta análise, Após 3 horas os diferentes tratamentos, os animais foram 

decapitados e o fluxo sanguíneo foi coletado em tubos contendo anticoagulante 

(heparina). Imediatamente após a coleta, os tubos foram centrifugados a 3500 rpm, a 20 

min sob a temperatura de 4 °C e o plasma armazenado a -20 °C, até o momento da 

análise. Os níveis plasmáticos de TNF-α, IL-1β, e IL-6, foram determinados pelo ensaio 

de imunoabsorção enzimática ELISA (do inglês, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
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35 – ELISA), utilizando kits específicos para cada citocina (R&D Systems, Minneapolis, 

Minn, EUA). 

 

3.10 Imunoistoquímica para proteína FOS 

Previamente aos ensaios de imunomarcações, os ratos foram anestesiados com 

cloridrato de xilazina 2 % (30 mg/kg) e cloridrato de cetamina 10 % (225 mg/kg) para a 

realização da perfusão intracardíaca com tampão fosfato-salina (0,1 M, pH 7,4, PBS) em 

temperatura de 20°C, seguido de PFA 4 %. A seguir o encéfalo foi removido e inserido 

durante 4h, em solução PFA 4 % para pós-fixação. Após este período o material 

encefálico foi colocado em solução de sacarose a 20 %, por 24 h e depois transferido para 

solução de sacarose a 30 % por mais 24 h ou até que o material migre para o fundo do 

frasco indicando saturação do tecido. Este procedimento foi realizado para crioproteção 

do tecido a ser analisado pelas técnicas de imunoistoquímica. Após a crioproteção, o 

material foi rapidamente congelado em isopentano resfriado em gelo seco e armazenado 

em ultrafreezer -80°C até o momento da realização dos cortes no criostato. Foram 

realizados cortes flutuantes livres de 30 µm para os ensaios imunoistoquímicos de 

proteína FOS. 

Nas imunomarcações para proteína FOS, os cortes foram lavados em PBS 0,1M, 

pH 7,4 em blocos de 5 min. Foi feita a incubação do tecido em hidreto de boro a 1 % em 

PBS por 10 min. A seguir, o material foi bloqueado em soro de cabra à 20 % (Sigma-

Aldrich, EUA) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (Sigma-Aldrich, EUA) em PBS por 20 

min. Os cortes foram incubados com anticorpo primário policlonal de coelho anti-c-Fos 

(1:2000, Imuny, Brasil, IM-0040) por 24 horas. As secções foram enxaguadas em tampão 

PB 0,1 M (pH 7,4) e solução de incubação transferida com anticorpo secundário anti-

coelho feito em cabra (1:400, Vector Lab, Burlingame, CA, U.S.A.) durante 90 min 

seguido por 2 h de incubação com a avidina-biotina imunoperoxidase (kit Vectastain 

ABC, Vector Lab, Burlingame, CA, U.S.A.). Os cortes foram processados usando 

diaminobenzidina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) como cromógeno, e em seguida 

foram montados em lâminas e lamínulas para observações microscópicas. 

Foram analisados os cortes histológicos contendo a região do núcleo basolateral 

da amígdala, bem como a região do giro denteado do hipocampo, que segundo o atlas de 
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identificação anatômica de Paxinos & Watson (2007), correspondem respectivamente aos 

bregmas -1,56 mm/interaural 7,44 mm e -1,72 mm/interaural 7,28 mm. 

 

3.11 Análise dos resultados 

Os dados estão representados como média ± erro padrão da média (EPM). Os 

resultados dos testes comportamentais foram analisados por meio de ANOVA de duas 

vias considerando como fatores o tipo de ambiente (padrão ou enriquecido) e o 

tratamento (SAL ou LPS) seguida do teste de Tukey para comparação entre os grupos 

experimentais para comparações múltiplas. Para análise da temperatura caudal e o peso, 

foi utilizada ANOVA de duas vias para medidas repetidas, seguida pelo teste de Tukey. O 

nível de significância foi definido em P < 0,05. Foi utilizado o programa Prisma, versão 9 

para realização das análises bem como para a construção dos gráficos. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Análise do peso corporal 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que não há diferença significativa no 

ganho de peso corporal dos animais mantidos em ambiente padrão ou em ambiente 

enriquecido pelo período de 38 dias (Figura 10). A aplicação da ANOVA para medidas 

repetidas revelou diferença significativa no tempo (F(1,36) = 2123, P < 0,0001), mas não 

há diferença entre o tipo de ambiente (F(3,36) = 0,2633 P = 0,8513), nem interação tempo 

e tipo de ambiente (F(3,36) = 0,1752 P = 0,9125), o que mostra ganho de peso 

semelhante, independente do tipo de ambiente em que o animal é mantido. 

 

 
 

Figura 10: Avaliação do peso corporal dos animais no início dos experimentos (I) e no 38o dia 
(F), avaliação realizada imediatamente antes da administração de solução salina estéril 0,9%, 
(SAL, via i.p.) ou administração de lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg via i.p.) de animais 
mantidos em ambiente padrão ou enriquecido. N = 10 animais por grupo. Resultados apresentados 
como média ± EPM. Fonte: Autoria própria. 
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4.2 Análise da temperatura corporal 

A cauda dos roedores, além de ser uma estrutura relacionada ao equilíbrio, também 

exerce função termorreguladora. Por ser uma estrutura altamente vascularizada, quando o 

animal precisa dissipar calor, esses vasos se dilatam promovendo uma maior perda de 

calor para o meio externo, de maneira oposta, quando o animal precisa aumentar sua 

temperatura, ele constringe esses vasos, reduzindo as trocas de temperatura entre o seu 

sangue e o meio externo. 

No que diz respeito ao nosso trabalho, os resultados  a respeito da temperatura 

corporal mostram que a administração do LPS reduziu a temperatura da cauda, parâmetro 

este considerado indicativo de estado febril, avaliada aos 90 min e 180 min do tempo 

experimental (Figura 11), independente do tipo de ambiente em que o animal é mantido. 

A aplicação da ANOVA de duas vias para medidas repetidas revelou que há diferença 

considerando o fator tempo (F2,50 = 24,70, p < 0,0001), e interação entre tempo e 

tratamento (F6,50 = 8,762, p < 0,0001). O pós-teste de Tukey evidenciou que nos grupos 

que receberam a administração de LPS (AP+LPS e AE+LPS) há redução significativa (p 

< 0,05) da temperatura caudal quando comparado os tempos 90 e 180 minutos com as 

respectivas linhas de base (tempo 0, Figura 11A). Os grupos que receberam SAL não 

apresentaram diferença significativa da temperatura da caudal ao longo de todo o período 

experimental. A figura 11B apresenta fotografias obtidas com a câmera termográfica 

(FlirOne) de animais representativos de cada grupo experimental. 
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Figura 11: Análise da temperatura corporal de ratos mantidos em ambiente padrão (AP) ou 
enriquecido (AE) por período de 38 dias, e que receberam administração i.p. de solução salina 
estéril (0,9%, SAL) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) via i.p. A: Temperatura da cauda no 
período basal (tempo 0) e após 90 e 180 minutos da administração de LPS ou SAL. B: Fotografias 
obtidas com a câmera termográfica (FlirOne) aos 180 minutos do tempo experimental de animais 
representativos dos diferentes grupos utilizados neste estudo. Resultados estão apresentados como 
média ± EPM. N = 6-8 animais por grupo. * p < 0,05, teste de Tukey comparado com respectiva 
linha de base (tempo 0). Fonte: Autoria própria. 
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4.3 Níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias 

O resultado deste estudo apontou que a administração de LPS promove aumento 

das citocinas TNF-α e IL-1β nos grupos que receberam administração de LPS, 

independente do tipo de ambiente em que foram mantidos (Figura 12), 180 min após a 

sua administração i.p. Adicionalmente, não foi observada diferença nos níveis 

plasmáticos da citocina IL-6 nos grupos AP/LPS ou AE/LPS. 

A aplicação da ANOVA nos níveis plasmáticos de TNF-α revelou diferença 

estatística entre os grupos (F3,11 = 74,14, P < 0,001), sendo que os grupos AP/LPS e 

AE/LPS foram diferentes (P < 0,05, teste de Tukey) dos seus respectivos controles 

(AP/SAL e AE/SAL). Em adição, o grupo AP/LPS diferiu do grupo AE/LPS (Figura 

12A). Os grupos que receberam SAL não diferiram entre si. 

Com relação aos níveis plasmáticos de IL-1β, a ANOVA apontou diferença entre os 

grupos (F3,11 = 10,24, P = 0,0016), sendo que o pós-teste de Tukey revelou diferença 

significativa (P < 0,05) entre os grupos AP/LPS e AE/LPS quando comparados com seus 

respectivos controles, AP/SAL e AE/SAL (Figura 12B). Entretanto não há diferença entre 

os grupos AP/LPS e AE/LPS nem entre AP/SAL e AE/SAL. 

Com relação à IL-6 a aplicação da ANOVA apontou diferença entre os grupos 

(F3,11 = 28,52, P < 0,001), sendo que os grupos AP/LPS e AE/LPS diferiram dos grupos 

AP/SAL e AE/SAL (P < 0,05, teste de Tukey). Entretanto não há diferença entre os 

grupos AP/LPS e AE/LPS nem entre AP/SAL e AE/SAL nos níveis plasmáticos da IL-6 

(Figura 12C). 
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Figura 12: Análise dos níveis plasmáticos das citocinas TNF-α (Fator de necrose tumoral α, A), 
IL-1β (interleucina-1β, B) e IL-6 (interleucina-6, C) em animais mantidos em ambiente padrão 
(AP) ou enriquecido (AE) pelo período de 38 dias, e submetidos a administração i.p. de solução 
salina estéril (SAL, 0,9%) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200µg/kg). As análises foram realizadas 
180 minutos após os tratamentos (SAL ou LPS). *P < 0,05, teste de Tukey quando comparado 
com grupo AP/SAL ou AE/SAL. # P < 0,05, teste de Tukey quando comparado com o grupo 
AE/LPS. Os números em parênteses indicam o número de animais em cada grupo. Resultados 
estão apresentados como média ± EPM. Fonte: Autoria própria. 
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4.4 Comportamento emocional e motor: LCE, Rotarod e Campo aberto 

Considerando a análise do comportamento emocional dos diferentes grupos 

experimentais, nossos resultados mostram que a administração de LPS promoveu 

aumento dos comportamentos do tipo ansioso avaliados no teste do labirinto em cruz 

elevado (LCE, Figura 13). Em particular, observou-se redução significativa do número de 

entradas nos braços abertos, do comportamento de avaliação de risco e do mergulho de 

cabeça dos animais que receberam o LPS. A aplicação da ANOVA de duas vias revelou 

que há diferença significativa considerando o número de entradas nos BA com relação ao 

tipo de ambiente (F(1,26) = 4,327; P = 0,0475) e com relação ao tratamento (F(1,26) = 

21,70, P < 0.0001), mas não há interação entre tipo de ambiente e tratamento (SAL ou 

LPS). O pós-teste de Tukey evidenciou diferença entre os grupos LPS (AP/LPS e 

AE/LPS) quando comparado com os respectivos grupos controles SAL (AP/SAL e 

AE/LPS, Figura 13A). Entretanto não há diferença entre os grupos que receberam 

administração de SAL e foram mantidos nos diferentes ambientes, nem há diferença entre 

os grupos LPS mantidos em ambiente padrão ou enriquecido (Figura 13A). Com relação 

ao comportamento de avaliação de risco, a análise estatística (ANOVA de duas vias) 

apontou diferença significativa apenas no fator tratamento (F(1,26) = 16,92, P = 0,0003). 

O pós-teste de Tukey revelou que o grupo LPS mantido em ambiente padrão apresentou 

redução do comportamento de avaliação de risco quando comparado com seu respectivo 

grupo controle (AP/SAL). Entretanto, o grupo mantido em ambiente padrão e que 

recebeu administração de LPS não apresentou alteração significativo do comportamento 

de avaliação de risco comparado com seu respectivo controle (Figura 13 D). 

O mergulho de cabeça é uma variável também indicativa de comportamento 

emocional, a análise estatística destes resultados mostra que há diferença significativa no 

fator tratamento (F(1,26) = 44,97, P < 0,0001) mas não há diferença no fator tipo de 

ambiente nem interação ambiente e tratamento. Em particular, os grupos que receberam 

LPS (AP/LPS e AE/LPS) apresentaram redução do número de mergulhos de cabeça 

quando comparado com seus respectivos grupos controles (AP/SAL e AE/SAL, Figura 

13E). 

Em adição, a avaliação da porcentagem de tempo de permanência nos braços 

abertos (Figura 13B) e o número de entradas nos braços fechados (Figura 13C) não 

apresentou diferença significativa (ANOVA de duas vias) considerando os fatores 

tratamento e tipo de ambiente. 
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Figura 13: Avaliação do comportamento emocional no teste do labirinto em cruz elevado. 
Análise do número de entradas nos braços abertos (BA, A), porcentagem de tempo nos BA (B), 
número de entradas nos braços fechados (BF, C), do comportamento de avaliação de risco (D) e 
do número de mergulho de cabeça (E) de ratos que receberam administração i.p. (3 h antes do 
teste) de solução salina estéril 0,9% (SAL) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) e foram 
mantidos em ambiente padrão (AP) ou enriquecido pelo período de 38 dias antes da avaliação. * P 
< 0,05, teste de Tukey quando comparado com seu respectivo controle (Grupo SAL, no mesmo 
ambiente). N = 10 animais por grupo. Resultados estão apresentados como média ± EPM. Fonte: 
Autoria própria. 
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No teste para avaliação do comprometimento motor os resultados deste estudo 

mostraram que o grupo que recebeu administração i.p. de LPS e foram mantidos em 

ambiente padrão apresentou menor tempo de atividade motora no teste de rotarod (Figura 

14). A análise estatística destes resultados revelou que não há diferença no fator 

tratamento (F(3,20) = 1,820, P = 0,1760), nem no fator tempo (F(1,20) = 0,4652, P = 

0,5030), mas há interação entre tempo e tratamento (F(3,20) = 5,157, P = 0,0084). O pós-

teste de Tukey evidenciou que há redução significativa do tempo de atividade motora no 

teste de rotarod no grupo AP/LPS 3 horas após a administração de LPS (Figura 14). 

Entretanto, não há diferença do comportamento motor nos demais grupos avaliados 

quando se compara o período basal (48h antes da administração de LPS ou SAL) com o 

período teste (3h após LPS ou SAL, Figura 14). 

 
Figura 14: Avaliação do comportamento motor no teste do rotarod realizado 48 horas antes (I, 
avaliação motora basal) e 3 horas após (F) o tratamento i.p. com solução salina estéril 0,9% 
(SAL) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) em ratos em mantidos em ambiente padrão ou 
enriquecido pelo período de 38 dias antes da avaliação. * P < 0,05, teste de Tukey quando 
comparado com seu respectivo controle (I). N = 6 animais por grupo. Resultados estão 
apresentados como média ± EPM. Fonte: Autoria própria. 
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Com relação ao teste do campo aberto, observa-se que os grupos que receberam 

administração de LPS apresentaram redução da atividade locomotora (Figura 15) 

independente do tipo de ambiente em que foram mantidos pelo período de 38 dias. A 

aplicação da ANOVA de duas vias nos resultados da atividade locomotora (número total 

de quadrados percorridos no tempo de 5 min) da apontou que há diferença estatística 

entre os grupos (F3,23 = 7,530, P = 0,0011). O pós-teste de Tukey evidenciou que os 

grupos que receberam LPS (AP/LPS e AE/LPS) diferem (P < 0,05) dos seus respectivos 

grupos controles (AP/SAL e AE/SAL). Ainda, não foi observada diferença significativa 

entre os grupos SAL (AP/SAL e AE/SAL), nem entre os grupos LPS (AP/LPS e 

AE/LPS). 
 

 
Figura 15: Avaliação do comportamento motor no teste do campo aberto realizado 3 horas após o 
tratamento i.p. com solução salina estéril 0,9% (SAL) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) em 
animais mantidos em ambiente padrão ou enriquecido pelo período de 38 dias antes da avaliação. 
* P < 0,05, teste de Tukey comparado com grupo SAL na mesma condição de manutenção. Os 
números em parênteses indicam o número de animais em cada grupo. Resultados estão 
apresentados como média ± EPM. Fonte: Autoria própria. 
 

4.5 Avaliação da vocalização ultrassônica 

Quanto à VUS, os dados deste estudo mostram que a administração do LPS é capaz 

de induzir a vocalização na frequência compreendia entre 18-33KHz, a qual é 

considerada como indicativo de aversividade e presença de altos níveis de ansiedade e 

medo (Wöhr & Schwarting 2013), avaliada a 180 min após o tratamento (Figura 16). Nos 

grupos que receberam administração i.p. de solução salina estéril (AP/SAL e AE/SAL) 
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não há presença de vocalização na frequência compreendida entre 18-33 (Figura 16) 

KHz. Para análise destes resultados, a aplicação da ANOVA mostrou diferença 

significativa (F3,28 = 4,348, P = 0,0123) entre os grupos. O pós-teste de Tukey 

evidenciou que a VUS do grupo AP/LPS diferiu dos grupos AP/SAL e AE/SAL (P < 

0,05, Figura 17). Destaca-se que a manutenção em ambiente enriquecido atenuou esta 

aversividade desde que o grupo AE/LPS embora não tenha sido diferente do AP/LPS, 

também não diferiu dos grupos que receberam SAL (AP/SAL e AE/SAL, Figura 17). 

 

Figura 16: Perfil da vocalização ultrassônica na faixa entre 18-33 KHz de ratos 180 minutos após 
a administração i.p. de solução salina estéril (SAL, 0,9%) ou lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg). 
As setas indicam a VUS em 22 KHz, a qual é indicativa de situação aversiva. Fonte: Autoria 
própria. 

 
Figura 17: Análise da vocalização ultrassônica (VUS) na faixa entre 18-33 KHz de ratos 
mantidos em ambiente padrão (AP) ou enriquecido (AE) pelo período de 38 dias. Gráfico 
apresentando a média do número de VUS (na faixa de 18-33 KHz) nos diferentes grupos 
experimentais 3 horas após receberam administração de lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) ou 
solução salina estéril (0,9%, SAL) via i.p. N = 8 animais por grupo. Resultados estão 
apresentados como média ± EPM. * P < 0,05 comparado com grupo AP/SAL. Fonte: Autoria 
própria. 
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4.6 Imunorreatividade à proteína FOS 

Os resultados deste estudo mostraram que a administração de LPS promoveu 

aumento da expressão da proteína FOS na região basolateral da amígdala em ratos 

mantidos em ambiente padrão, entretanto, não foi observada diferença significativa 

comparada com o seu respectivo grupo controle (AP/SAL, Figura 18). A análise 

estatística (F3,10 = 0,4895, P = 0,6973) mostrou que não há diferença entre os diferentes 

grupos experimentais avaliados neste estudo. Entretanto, destaca-se que há reduzido 

número de animais em cada um dos grupos experimentais, e desta forma, para resultados 

consistentes é necessários a realização de novos protocolos. 

 

 
 

Figura 18: Análise da expressão de células marcadas para proteína FOS na região do núcleo 
basolateral da amígdala de ratos mantidos em ambiente padrão (AP) ou enriquecido (AE) pelo 
período de 38 dias. Gráfico apresentando a média de células imunorreativas para proteína FOS 
(IR-FOS) nos diferentes grupos experimentais 3 horas após receberam administração de 
lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) ou solução salina estéril (0,9%, SAL) via i.p. Os números em 
parênteses representam o número de animais por grupo. Resultados estão apresentados como 
média ± EPM. Fonte: Autoria própria. 

 
Quando observamos a região do giro denteado e hilo do hipocampo, não 

observamos  resultados consistentes que nos permitam aferir com segurança o impacto 

que a  administração de LPS promove na expressão da proteína FOS nesta região (Figura 

19). Destaca-se que há um reduzido número de animais em cada um dos grupos neste 

experimento, e desta forma, para resultados consistentes são necessários a realização de 

novos protocolos. 
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Figura 19: Fotomicrografias da região do giro denteado e hilo do hipocampo de ratos 
representativos dos grupos mantidos em ambiente padrão (AP) ou enriquecido (AE) pelo período 
de 38 dias, e que receberam administração de lipopolissacarídeo (LPS, 200 µg/kg) ou solução 
salina estéril (0,9%, SAL), via i.p. A coloração amarronzada representam os núcleos de células 
imunorreativas à proteína FOS. 
 
  

200 µm 
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5 DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo mostram que o LPS, na dose utilizada (200 

µg/kg), promoveu alterações consistentes com  o sickness behavior, o qual foi 

caracterizado pela resposta febril, aumento dos níveis das citocinas inflamatórias 

plasmáticas, redução da atividade locomotora, emissão de comportamentos do tipo 

ansioso e VUS na faixa considerada aversiva (18-33KHz). A manutenção dos animais por 

um período em ambiente enriquecido não interferiu no ganho de peso corporal, na 

resposta febril e imunológica (citocinas plasmáticas). Entretanto, alterou em parte as 

respostas comportamentais emocionais, visto que preveniu a redução do comportamento 

de avaliação de risco (Figura 13) e atenuou a emissão de VUS induzida pelo LPS, desde 

que neste parâmetro o grupo AE/LPS não diferiu do seu respectivo controle (AE/SAL), 

mas também não diferiu do grupo AP/LPS (Figura 17). Observa-se também que o AE 

promoveu melhor desempenho motor no teste do rotarod, desde que no grupo AE/LPS 

não se observou redução do tempo de latência de permanência no teste após a 

administração do LPS (Figura 14). 

Considerando os efeitos do LPS, esta endotoxina bacteriana pode atuar no sistema 

nervoso central de duas maneiras distintas: via neural ou via humoral, levando o 

organismo a inflamação sistêmica, a qual atinge a fase aguda de 3 a 5 horas (Dantzer et 

al., 2000). Seus efeitos podem ser duradouros, sendo que uma única administração pode 

promover alterações que perduram por até 48 horas (Uchiyama, 1982; Yirmiya et al. 

1994). Este modelo tem sido utilizado por vários pesquisadores para o estudo das 

respostas humorais e comportamentais associadas à inflamação sistêmica (Bassi et al., 

2012; Li et al., 2017). Nossos resultados corroboram estudo prévio de Bassi et al. (2012), 

o qual utilizando uma curva dose-resposta de LPS i.p. (10, 50, 200 e 500 µg/kg) 

demonstrou aumento do comportamento do tipo ansioso, em diferentes testes 

comportamentais, sendo a melhor dose, 200 µg/kg, a utilizada em nosso estudo. 

O LPS, endotoxina de bactérias gram-negativas, é um estímulo com grande 

potencial inflamatório, desde que promove auto-amplificação da ativação de monócitos e 

macrófagos. Esta resposta inclui a liberação de citocinas inflamatórias, dentre elas o 

TNF-α e IL-1β, γ-interferon (IFN-γ) e outras quimiocinas associadas a resposta imune 

inata (Cavaillon, 2018). Em nossos resultados observa-se o aumento do TNF-α, IL-1β, e 

da IL-6, 3 horas após a administração i.p. de LPS, sendo que a manutenção dos animais 

em AE não alterou este padrão de resposta imunológica ao LPS (Figura 12). Destaca-se 
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ainda que estudo de Li et al. (2017) demonstrou que em camundongos knock-down para 

IL-1β no giro denteado do hipocampo há redução do déficit de memória (avaliado no 

teste de reconhecimento de novos objetos), bem como redução do comportamento do tipo 

ansioso (avaliado no labirinto zero elevado), e do comportamento depressivo (avaliado no 

teste de preferência à sacarose), respostas estas induzidas pela administração de LPS (1 

mg/kg, i.p.). Em adição, estes autores observaram a ocorrência de neuroinflamação e 

aumento do estresse oxidativo por meio da avaliação dos níveis de heme-oxigenase-1, 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), neuropeptídeo VGF, e TNF-α no 

hipocampo, após a administração de LPS. Nos animais knock-down para IL-1β ocorreu 

redução destes parâmetros, indicando que tanto as respostas comportamentais como 

neuroimunológicas podem estar associadas com a IL-1β. Em nossos resultados, o AE não 

preveniu as alterações nos níveis plasmáticos de IL-1β, o que pode reforçar nossos 

resultados onde continuamos obtendo comportamento do tipo ansioso nestes grupos 

experimentais. 

De fato o aumento da IL-1β tem sido associada a fadiga, anedonia, perda de peso 

corporal, e déficits de memória em modelos animais (Song et al., 2004; Anisman et al., 

2008; Goshen e Yirmiya, 2009), sendo considerado os inibidores da IL-1β um potencial 

alvo terapêutico a ser utilizado em transtornos neuropsiquiátricos associados à inflamação 

sistêmica (Li et al., 2017). 

Quando observamos a literatura a respeito do enriquecimento ambiental, 

observamos que a mesma, tem crescido consideravelmente nas últimas décadas, como 

apontado pela revisão sobre o tema de Simpson e Kelly (2011), a qual descreve que o 

número de publicação sobre o tema na década entre 1990-1999 saltou de 

aproximadamente 60 para em torno de 250 na década seguinte (2000-2009). Entretanto, o 

que se observa é uma ampla variedade de tipos e formas de enriquecimento ambiental, o 

que acarreta dificuldades na comparação dos diferentes resultados obtidos. Considerando 

por exemplo o ganho de peso corporal, nossos resultados mostraram que não há 

diferenças quando se compara os animais mantidos em AP ou em AE. Resultado distinto 

foi observado em estudo de Augustsson et al. (2003) realizado em camundongos. Os 

autores descreveram que grupos mantidos em ambiente enriquecido (apenas com material 

para ninho) ou ambiente super-enriquecido (material para ninho e outros aparatos) por 5 

semanas tiveram maior ganho de peso corporal comparados com animais mantidos em 

ambiente padrão. Em outros estudos, ratos mantidos em enriquecimento ambiental 

apresentaram redução do ganho de peso corporal (Moncek et al., 2004; Hughes e Collins, 
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2009; Peña et al., 2006; Singhal et al., 2019), enquanto que em ratas não se observou 

alteração do peso corporal (Harati et al., 2009) ou apresentaram redução (Peña et al., 

2006). 

Outro aspecto importante a se destacar, é que em estudo prévio de Gong et al. 

(2018) mostrou que a manutenção de ratos, a partir de 21o dia pós-natal, em ambiente 

enriquecido, por 34 dias, reduziu o comportamento do tipo ansioso e depressivo, bem 

como os níveis encefálicos (áreas: córtex pré-frontal medial, amígdala basolateral e 

hipocampo ventral) de TNF-α e IL-1β induzido pela dor neuropática por injúria do nervo 

realizada no 10o dia pós-natal. Este resultado difere dos observados no presente estudo, 

entretanto, algumas diferenças importantes podem ser consideradas. No nosso estudo o 

enriquecimento iniciou-se no 32o dia pós-natal, o que difere do estudo de Gong et al. 

(2018) que iniciou o enriquecimento no 21o dia. Embora esta diferença possa ser pequena 

em termos de dias, ela pode interferir sobremaneira nos resultados desde que o encéfalo 

dos ratos se encontra em estágios de desenvolvimento diferentes (Semple et al., 2013). 

Estudos morfológicos destacam que ratos no período de 20-21 dias pós natal, os encéfalos 

atingem 90-95% do tamanho do encéfalo adulto (Giedd et al., 1999), e apresenta um pico 

de densidade sináptica e de mielinização (Micheva e Beaulieu, 1996; Keshavan et al., 

2002), com possibilidades de mudanças em neurotransmissores e receptores (Romijn et 

al., 1991). Neste período os animais apresentam como fenótipo comportamental aumento 

dos níveis de atividade e sociabilidade (Wills et al., 1983; Blakemore, 2008), e aumento 

da memória de trabalho (Herschkowitz et al., 1997), sendo comparados com seres 

humanos na idade entre 2-3 anos. No período de 25 a 35 dias do período pós natal as 

características morfológicas do encéfalo já estão diferentes, com especialização e 

maturação estrutural do córtex pré-frontal (Tsujimoto, 2008), máximo volume da 

substância cinzenta e da espessura cortical (Sowell et al., 1999; Bansal et al., 2008). 

Como fenótipo comportamental os ratos entre 25-35 dias do período pós-natal apresentam 

aumento da sociabilidade, com desenvolvimento da memória de trabalho e do controle 

inibitório, comparando-se estes animais com seres humanos 4-11 anos de idade. Desta 

forma, pode-se sugerir que o enriquecimento ambiental realizado de forma mais precoce 

realizada por Gong et al. (2018), aos 21o dias do período pós-natal tenha efeitos 

comportamentais e imunológicos distintos dos observados em nosso estudo, onde o 

enriquecimento ambiental ocorreu a partir do 32o dia do período pós-natal. 

Ainda considerando o comportamento emocional, vários estudos tem mostrado de 

forma consistente que o enriquecimento ambiental reduz comportamentos do tipo ansioso 
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e depressivo (Stairs et al., 2020; Pena et al., 2006; Gong et al., 2018; Dandi et al., 2018). 

Peña et al. (2006) mostrou ratos e ratas jovem (avaliados com 25 semana de idade) 

mantidos em ambiente enriquecido, realizado pelo período de 8 semanas, iniciado 

imediatamente após o desmame (21o dia pós-natal) apresentaram comportamento menos 

ansioso, caracterizado pelo aumento da porcentagem de entradas nos braços abertos do 

labirinto em cruz elevado. Dentro deste mesmo contexto, Dandi et al. (2018) mostraram 

que o enriquecimento ambiental realizado em ratos pelo período de 6 semanas, iniciado 

no 23o dia pós-natal resultou em redução do comportamento do tipo ansioso avaliado no 

labirinto em cruz elevado quando avaliados aos 3 meses de idade. Os autores sugerem 

que os efeitos do enriquecimento ambiental podem ser devido ao aumento de BDNF e da 

expressão de sinaptofisina no hipocampo dorsal dos ratos. 

É importante ressaltar que os estudos apresentados (Stairs et al., 2020; Pena et al., 

2006; Gong et al., 2018; Dandi et al., 2018) diferem do presente protocolo utilizado. O 

enriquecimento ambiental realizado em nosso estudo iniciou-se em torno do 32o dia pós 

natal, ou seja, mais tarde do que alguns trabalhos que iniciam no 21o dia pós natal 

(imediatamente após o desmame). Adicionalmente, as avaliações do comportamento 

ambiental em nosso trabalho foram realizadas no 38o dia experimental, imediatamente 

após o período de 4 semanas de enriquecimento, o que também difere dos demais achados 

na literatura. É possível sugerir que o período em que mantivemos os animais em 

enriquecimento ambiental tenha sido insuficiente para promover alterações capazes de 

serem detectadas nas avaliações comportamentais que utilizamos. De fato, os efeitos do 

enriquecimento ambiental podem ser distintos, Peña et al. (2006) apenas encontraram 

diferenças nos grupos de ratos e ratas mantidas no ambiente enriquecido no parâmetro % 

de entradas nos braços abertos, e não observaram diferenças no número total de entradas 

ou na distância total percorrida. Em nossos estudos, observamos pequeno aumento no 

número de entradas nos BA e nos BF do LCE AE/SAL (Figura 13), mas não encontramos 

diferenças significativas. 

Ainda, considerando nossos achados no LCE observa-se a administração de LPS 

promove redução do número de mergulhos de cabeça em ratos mantidos em AP ou AE, 

entretanto, no parâmetro avaliação de risco, a redução da frequência deste comportamento 

no grupo mantido em AP foi prevenida pela manutenção em AE (Figura 13). O 

comportamento de avaliação de risco, o qual é caracterizado por posturas de 

espreitamento e esticamento, integra um conjunto de respostas inatas para avaliação do 

ambiente aversivo. Em particular, o comportamento de avaliação de risco é associado 
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com aquisição das informações do ambiente para aprimorar as estratégias de defesa a 

serem utilizadas (Albrechet-Souza et al., 2007). A alteração induzida pelo LPS nesta 

resposta não foi observada no grupo AE/LPS, o que pode sugerir melhora da 

emocionalidade, e manutenção da capacidade de avaliar a aversividade do ambiente 

devido ao AE. 

É importante ressaltar que no teste de VUS, o grupo que recebeu LPS e foi mantido 

em ambiente enriquecido (AE/LPS) emitiu menor número de VUS na faixa considerada 

aversiva (18-33 KHz) que o grupo AP/LPS, sendo que não foi observada diferença 

significativa entre os grupos mantidos em AE (Figura 17), sugerindo redução das 

alterações na emocionalidade desencadeadas pelo LPS. Estes dados estão de acordo com 

resultados de Peña et al. (2006) que sugerem que o enriquecimento ambiental promove 

redução do comportamento tipo ansioso em ratos, o que foi observado por meio do 

aumento no número de entradas e aumento do tempo de permanência nos braços abertos 

no teste de LCE, tendo utilizado o dobro (8 semanas) do período de manutenção em 

ambiente enriquecido do que utilizamos no presente estudo (4 semanas). 

Considerando o comportamento motor, os resultados apresentados apontam 

aumento do tempo de permanência no teste rotarod, sugerindo melhor performance 

motora no grupo AE/SAL, porém também sem diferença significativa (Figura 14). 

Destaca-se que esta performance motora foi mantida mesmo após a administração de 

LPS, desde que não se observou diferença entre o período de inicial e após LPS no grupo 

AE/LPS. De fato, Singhal et al. (2019) mostrou que o enriquecimento ambiental 

conduzido pelo período de 4 semanas iniciado aos 8 meses de idade (enriquecimento de 

curto prazo) ou pelo período de 6 semanas iniciado aos 3 meses de idade (enriquecimento 

de longo prazo) em ratos aumentou a locomoção e reduziu o comportamento do tipo 

depressivo avaliado no teste do nado forçado. Porém, estes mesmos autores mostraram 

que o enriquecimento a longo prazo reduziu a locomoção no teste do campo aberto, 

sugerindo efeito ansiogênico deste protocolo específico. Dentro desta mesma perspectiva 

de avaliação motora e enriquecimento ambiental, Fox et al. (2006) relacionam o aumento 

dos níveis basais de corticosterona induzido pela manutenção dos ratos em ambiente 

enriquecido com aumento da atividade física, onde observaram maior facilidade para 

escalar objetos quando comparados com ratos mantidos em ambiente padrão. 

É importante compreender de que forma o enriquecimento ambiental e a inflamação 

sistêmica podem promover alterações no sistema nervoso central, mapeando as alterações 

que podem estar correlacionadas com as alterações comportamentais que são claramente 
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observadas dentro destes dois protocolos. O presente estudo investigou a expressão da 

proteína FOS na região do núcleo basolateral da amígdala nos diferentes grupos 

experimentais, a qual poderia indicar a atividade desta região, desde que a expressão da 

proteína FOS é um conhecido marcador de atividade celular. Mesmo considerando que os 

grupos experimentais estão com número reduzido, não foram observadas diferenças 

significativas na atividade celular na área avaliada. Destacamos que há poucos estudos 

que investigam os efeitos do LPS e atividade celular, por meio da expressão da proteína 

FOS, semelhante ao apresentado neste estudo. Considerando o protocolo de 

enriquecimento ambiental, achados mostram seus efeitos em circuitos corticolímbicos, 

em particular com relação à amígdala. Hegde et al. (2020) mostraram que o 

enriquecimento ambiental precoce, iniciado antes do desmame, promoveu aumento da 

expressão de BDNF nas regiões do núcleo basolateral da amígdala nos animais adultos. 

Adicionalmente, o enriquecimento ambiental precoce previne os efeitos do estresse, em 

particular nos espinhos dendríticos da região do núcleo basolateral da amígdala, os quais 

apresentam-se reduzidos pela separação materna. Entretanto, em outro estudo onde o 

estresse agudo por restrição física promoveu alteração nos espinhos dendríticos o 

enriquecimento ambiental reduziu os efeitos sobre o comportamento emocional, 

reduzindo os efeitos ansiogênicos do estresse, entretanto, não preveniu as alterações 

ocorridas no núcleo basolateral da amígdala (Novaes et al., 2018). Desta forma, observa-

se que são necessários ainda mais estudos para compreender quais são os efeitos 

neuromorfológicos ou neuroquímicos que ocorrem na região amigdalóide em protocolos 

de enriquecimento ambiental ou inflamação sistêmica. 

Considerado em particular a inflamação sistêmica, dados recentes de Primini (2021) 

mostraram que a inflamação sistêmica promove aumento da expressão da enzima heme-

oxigenase na região do lócus coeruleus, sendo está relacionada ao aumento da 

temperatura corporal durante o Sickness Behavior. Desta forma, é possível que outras 

estratégias possam ser utilizadas para investigar os efeitos do LPS em estruturas 

encefálicas. 
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6 CONCLUSÃO 

1. Os resultados obtidos mostram que a administração de LPS promove estado febril 

pelo período de pelo menos 3 h após, acompanhada de aumento dos níveis 

plasmáticos das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6. 

2. A inflamação sistêmica promove comportamento do tipo ansioso, observada pela 

redução do número de entradas nos BA dos LCE, e pela emissão de VUS na faixa 

entre 18/33 KHz. A manutenção dos animais em AE atenua as respostas 

associadas ao comportamento do tipo ansioso. 

3. A administração de LPS produz redução na mobilidade do animal, observado 

pelos resultados no campo aberto e no Rotarod, bem como pela redução do 

número de entradas nos BF do LCE. 

4. É possível que o ambiente enriquecido possa alterar as respostas emocionais ou 

motoras induzidas pelo LPS, porém, não altera a resposta febril ou imunológica 

associada a inflamação sistêmica. 

5. A administração de LPS ou o AE não promovem alterações na expressão da 

proteína FOS no núcleo basolateral da amígdala. Entretanto, dados adicionais são 

necessários para descartar esta hipótese. 
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