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RESUMO 

Spinieli, R.L. Avaliação do envolvimento de receptores específicos para o fator 

liberador de corticotropina CRF1 e CRF2 dos núcleos basolateral e central da 

amígdala no comportamento de imobilidade tônica em cobaias (Cavia porcellus). 

2014. 82p. Dissertação (Mestrado em Ciências, Psicobiologia) – Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

A resposta comportamental de Imobilidade Tônica (IT) ocorre em situações de 

perigo intenso, e em situações inescapáveis, como por exemplo,o ataque de um 

predador. Esta resposta caracteriza-se por perda do reflexo de endireitamento e relativa 

falta de responsividade aos estímulos ambientais. Estudos consistentes tem demonstrado 

o envolvimento de distintas áreas encefálicas na modulação desta resposta, entre elas a 

substância cinzenta periaquedutal, o hipotálamo e a amígdala. Considerando a amígdala 

em particular, estudos mostraram o envolvimento dos receptores para o fator liberador 

de corticotropina (CRF) dos núcleos basolateral (BLA) e central (CeA) na modulação 

da resposta de IT em cobaias. De fato, nas últimas décadas, várias evidências sugerem 

que o CRF está intimamente correlacionado com comportamento emocional associado 

ao medo e à ansiedade. Embora seja claro o envolvimento de receptores CRF na 

modulação do medo, e especificamente na modulação da IT em cobaias, ainda não está 

esclarecido o envolvimento dos diferentes subtipos de receptores para CRF na 

modulação emocional. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar o 

envolvimento dos receptores específicos para o fator liberador de corticotropina, CRF1 e 

CRF2 dos núcleos basolateral (BLA) e central da amígdala (CeA) na modulação da 

resposta de IT em cobaias.Para atingir estes objetivos, grupos independentes de cobaias, 

com implante de cânulas-guias dirigidas para o BLA ou para o CeA foram avaliadas no 

teste de imobilidade tônica, antes e depois da administração dos antagonistas 

específicos para receptores CRF1 (CP-376395) ou para receptores CRF2 (Astressin 2B), 

ou depois da administração de CRF precedido ou não dos antagonistas CRF1 ou CRF2. 

Em adição, para avaliar se as drogas utilizadas alteraram a atividade locomotora, foi 

realizado o teste do campo aberto, por 5 minutos, após a administração dos antagonistas 

para receptores CRF1 (CP-376395) e CRF2 (Astressin 2B), em doses capazes de alterar 

a resposta de IT em cobaias, e de CRF precedido por antagonista CRF1 ou CRF2. Os 

resultados deste trabalho mostram que o bloqueio dos receptores CRF1 e CRF2 no BLA 

e no CeA reduziram a duração da resposta defensiva de imobilidade tônica (IT) em 

cobaias. Inversamente, a ativação destes receptores no BLA e no CeA aumentou o 
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tempo de IT, demonstrado pela administração de CRF nestas regiões amigdalóides. 

Ainda, os antagonistas específicos para receptores CRF1 e CRF2 foram capazes de 

bloquear o aumento da duração da IT induzida pelo CRF administrado no mesmo sítio. 

Estes resultados sugerem que o efeito promovido pelo CRF no BLA e no CeA ocorre 

por atuação conjunta em receptores CRF1 e CRF2. Em adição, é importante ressaltar que 

as drogas, nas doses utilizadas neste estudo, não promoveram alteração da resposta 

motora, desde que não alteraram a atividade no teste do campo aberto, o que por si só, 

poderia alterar a resposta de IT. Assim, é possível que sugerir que o bloqueio específico 

de receptores CRF1 e CRF2 do BLA e do CeA promovem redução do medo e/ou da 

ansiedade, resultando em redução da resposta de IT em cobaias. 

 

Palavras-chave: Comportamento Defensivo, Medo Inato, Imobilidade Tônica, Núcleo 

Basolateral da Amígdala, Núcleo Central da Amígdala, CRF, CRF1, CRF2. 
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ABSTRACT 

Spinieli, R.L. Evaluation of the role of specific receptors for corticotropin-releasing 

factor CRF1 and CRF2 from the basolateral and central nucleus of amygdala in 

tonic immobility behavior in guinea pigs (Cavia porcellus). 2014. 82p. Dissertation 

(Master degree in Sciences, Psychobiology) – Faculdade de Philosophy, Sciences 

and Literature, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 The tonic immobility response (TI ) occurs in inescapable situations of intense 

danger, such as the predator attack. This response is characterized by loss of righting 

reflex and the relative lack of responsiveness to environmental stimuli. Consistent 

studies have demonstrated the involvement of different brain areas to modulate this 

defensive behavior, including the periaqueductal gray matter, hypothalamus and 

amygdala. Whereas the amygdala in particular, studies have shown the involvement of 

receptors for corticotropin-releasing factor (CRF) of the central (CeA) and basolateral 

(BLA) nuclei os amygdala in TI modulating in guinea pigs. Indeed, in recent decades, 

several evidences suggest that CRF is closely correlated with emotional behavior 

associated with fear and anxiety. While it is clear the involvement of CRF receptors in 

the modulation of fear, and specifically in the modulation of TI, it is still unclear the 

involvement of different subtypes of CRF receptors in the emotional modulation. Thus, 

the aim of this study was to investigate the involvement of specific receptors for 

corticotropin-releasing factor, CRF1 and CRF2of BLA and of CeA in modulating the TI 

response in guinea pigs. To achieve these objectives, independent groups of guinea pigs 

were implanted with guide cannulae aimed for BLA or CeA were evaluated in the test 

of tonic immobility before and after the administration of specific antagonists of CRF1 

receptors (CP- 376395) or CRF2 receptors (Astressin 2B), or after the administration of 

CRF preceded by CRF1or CRF2 antagonists, or CRF per se. In addition, to assess 

whether the drugs used altered locomotor activity, the open field test, for 5 minutes was 

performed after administration of antagonists for CRF1 receptors (CP- 376395) and 

CRF2 (Astressin 2B), at doses that alter the TI response in guinea pigs, and the CRF 

agonist preceded by CRF1 or CRF2. These results show that blockade of CRF1 and 

CRF2 receptors in the BLA and CeA reduced the duration of the defensive response of 

tonic immobility (TI) in guinea pigs. In contrast, activation of these receptors in the 

BLA and CeA increased the TI duration, demonstrated by administration of CRF in 

these amygdaloid regions. Also, specific antagonists for CRF1 and CRF2 receptors were 

able to block the increase in the TI response induced by CRF administered in the same 

structure. These results suggest that the effect promoted by CRF in the BLA and CeA is 
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by joint performance of CRF1 and CRF2 receptors. Additionally, it is important to note 

that the drugs, in the doses used in this study, did not promote change in the motor 

response, since it did not alter the activity in the open field test, which by itself could 

alter the TI response. Thus, it is possible to suggest that the specific blockade of CRF1 

and CRF2 receptors in the BLA and CeA promote reduction of fear and/or anxiety, 

resulting in reduced TI response in guinea pigs. 

 

Keywords: Defensive behavior, Innate fear: Tonic Immobility, Basolateral nucleus of 

amygdala, Central nucleus of amygdala, CRF, CRF1, CRF2. 
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Descrever o conceito da palavra “emoção” é uma difícil tarefa, pois se trata de 

um somatório de experiências subjetivas, descritas como, por exemplo, medo, 

ansiedade, sofrimento, dor, desejo, alegria, esperança. Ainda, a emoção representa 

aspectos particulares do comportamento (público ou privado) do indivíduo (Sah et al., 

2003). No passado, a emoção era relacionada como característica exclusivamente do ser 

humano, e distinta dos demais aspectos do funcionamento encefálico, tal como cognição 

e percepção sensorial. Esta separação entre emoção e cognição persistiu por muito 

tempo, embora seja clara a influência da emoção sobre vários aspectos das funções 

encefálicas (Sah et al., 2003). A correlação entre a emoção e o desencadeamento de 

comportamentos foi descrita inicialmente por Charles Darwin em 1872 em sua obra 

“The expression of the emotions in man and animals” (Darwin, 1998). Este foi um dos 

primeiros relatos sobre a similaridade da expressão de respostas emocionais entre os 

seres humanos e os animais, indicando a possibilidade de se estudar a emoção por meio 

de modelos animais. Dentro da mesma perspectiva, Willian James (James, 1884) e Carl 

Lange (Lange, 1887), propuseram, independentemente, que as emoções seriam 

respostas cognitivas que acompanhariam as modificações fisiológicas frente a estímulos 

externos. Este princípio teoria foi denominado de Teoria da Emoção de James-Lange. 

Juntos, os estudos de Charles Darwin, Willian James e Carl Lange fundamentam o uso 

das análises das respostas fisiológicas emitidas frente a estímulos externos para o estudo 

da emoção (Sah et al., 2003). 

A respeito dos circuitos neurais envolvidos na emissão e modulação dos 

comportamentos emocionais, no início do século XX, Walter Cannon e Philip Bard 

descreveram a primeira teoria neurofisiológica da emoção, discordando parcialmente da 

proposta de James e Lange. Nestes estudos, o hipotálamo e suas projeções para o córtex 

encefálico e para o diencéfalo eram os elementos centrais que avaliavam e iniciavam 

respostas emocionais (Cannon, 1927). Subsequentemente, James Papez (1937), após 

avaliar informações clínicas e anatômicas, adicionou estruturas mediano-temporais na 

circuitaria envolvida na expressão das respostas emocionais. Em 1949, McLean (1949) 

denominou estas estruturas diencefálicas de “cérebro visceral”, e introduziu o conceito 

de sistema límbico, incluindo a amígdala no processamento emocional. Ainda, estudos 

de Klüver e Bucy (1937; 1939) mostraram que ocorrem mudanças distintas no 

comportamento emocional (redução do medo) de macacos após lesões extensas da parte 

medial do lobo temporal, incluindo a amígdala, o hipocampo e áreas do córtex 

encefálico. Em particular, estes estudos evidenciaram redução da agressividade e 
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aumento do comportamento sexual. Adicionalmente, Weiskrantz (1956) mostrou que 

lesões restritas da amígdala fizeram com que os animais se tornassem menos agressivos 

e não expressasse medo frente a estímulos que tinham características aversivas antes da 

lesão. Assim, foram replicados os resultados de Klüver e Bucy (1939), corroborando o 

envolvimento desta estrutura no processamento de respostas comportamentais 

emocionais. 

Nas últimas décadas é crescente a investigação sobre os mecanismos neurais 

envolvidos na modulação emocional, o que em parte é devido ao estudo das respostas 

comportamentais frente à estímulos aversivos condicionados, o medo condicionado, 

descrito a partir do modelo de condicionamento pavloviano clássico. Proposto 

inicialmente por Ivan Pavlov na década de 1920, este modelo fundamenta-se na 

aplicação de um estímulo físico com característica aversiva (por exemplo, um choque 

nas patas) emparelhado a um estímulo neutro (som ou luz), ou a um contexto específico 

(por exemplo, o local onde o animal recebeu o estímulo aversivo). O estímulo neutro ou 

contextual é emparelhado diversas vezes a um estímulo aversivo, até que o estímulo 

neutro adquira características aversivas e passe a eliciar o mesmo comportamento 

desencadeado pelo estímulo aversivo, como por exemplo, congelamento motor 

combinado com alterações fisiológicas (micção, piloereção, defecação, alterações da 

frequência cardíaca e respiratória). Estas respostas foram consideradas como respostas 

comportamentais de medo condicionado. Adicionalmente, outros paradigmas são 

utilizados para o estudo do substrato neural envolvido na modulação do medo, tais 

como a exposição a um predador, confronto co-específico, o que representariam 

respostas de medo incondicionado ou medo inato (Canteras, 2003). 

 

1.1) Comportamento Defensivo 

As respostas comportamentais defensivas podem ser divididas em dois grupos: 

respostas inatas ou incondicionadas e respostas condicionadas ou aprendidas. Com 

relação às respostas defensivas inatas, estas são reações típicas da espécie frente às 

ameaças atuais ou potenciais e não necessitam de qualquer tipo de aprendizagem prévia. 

Por outro lado, respostas aprendidas ou condicionadas relacionam-se a comportamentos 

desencadeados por estímulos ameaçadores que previamente tenham promovido 

respostas defensivas ou ativado os circuitos encefálicos de defesa (Canteras, 2003). 

A função primária dos comportamentos defensivos é reduzir a magnitude da 

ameaça ou a vulnerabilidade do animal, aumentando as suas chances de sobrevivência, 
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ou seja, tem função primordial na preservação da espécie. Estes comportamentos são de 

grande importância, pois a emissão de uma reação defensiva inadequada pode levar à 

injúria ou dano físico (Yang et al., 2004). Edmunds (Edmunds,1974) em seus estudos, 

classificou o sistema de defesa em primário e secundário. No sistema primário, a função 

das reações de defesa seriam reduzir a probabilidade de encontro com o predador, e 

entre as estratégias utilizadas, a camuflagem em animais que possuem tal fenótipo se 

configura como exemplo para este contexto. Já no sistema defensivo secundário, as 

respostas defensivas possuem como objetivo aumentar as chances de sobrevivência, 

incluindo a emissão de comportamentos defensivos, tais como o congelamento, a fuga e 

a luta (ou também denominado de ataque defensivo). Para a análise das respostas 

comportamentais defensivas, estudos etológicos das reações defensivas de ratos em 

ambientes naturais ou em laboratório, frente ao confronto com co-específicos e 

predadores mostraram ser uma alternativa para o estudo da agressividade, do medo e da 

ansiedade. Portanto, isto pode descrever a organização comportamental destas respostas, 

bem como o substrato neural envolvido na sua modulação (Blanchard e Blanchard, 

1989). 

Considerando a emissão das respostas defensivas pelos animais na natureza, é 

possível que sejam considerados distintos aspectos, dentre eles a distância existente 

entre o animal e o estímulo ameaçador (Ratner, 1967), bem como o grau de ameaça 

existente em cada situação (Blanchard e Blanchard, 1988). Assim, a escolha das 

respostas defensivas pode ser resumida da seguinte forma: quando o perigo ainda não 

foi identificado, o animal explora o ambiente cautelosamente com abaixamento do 

tronco, olhos abertos e orelhas arqueadas. Em roedores, este comportamento foi 

denominado como exploração cautelosa ou avaliação de risco. É importante citar 

também que quando o perigo não pode ser confirmado e localizado, a exploração 

cautelosa se mantém por maior tempo (Blanchard e Blanchard, 1989). Em um segundo 

momento, quando o perigo já foi detectado, mas se encontra distante, o animal pode 

fugir ou emitir o comportamento de congelamento. Durante o congelamento há 

imobilidade física, com raros movimentos leves das vibrissas associados à respiração. O 

objetivo deste comportamento é passar desapercebido pelo predador, bem como avaliar 

a situação mais detalhadamente (Fanselow, 1980). Respostas autonômicas como 

piloereção, micção, defecação e tremores mandibulares também podem ser observados 

durante o congelamento. Com a redução da distância presa-predador (ou do estímulo 

ameaçador) e consequentemente, com possível contato físico, as respostas 
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comportamentais exibidas são luta (ataque defensivo) ou fuga. Entretanto, quando o 

contato físico é prolongado e não há mais alternativas para o animal, o último recurso 

utilizado pela presa é a resposta de imobilidade tônica ou “fingir de morto” (Klemm, 

1971). 

 

1.2) Imobilidade Tônica 

A Imobilidade Tônica (IT) é uma resposta defensiva inata e reversível, 

caracterizada por profunda inatividade física e relativa falta na responsividade aos 

estímulos externos (Ratner, 1967; Klemm, 1971). Este comportamento é emitido em 

situações de medo extremo ((Klemm, 1971; Gallup, 1977), provavelmente quando não 

há alternativa de fuga do predador e contribui sobremaneira para a sobrevivência do 

animal, revelando claro caráter evolutivo e adaptativo (Marx et al. 2008). O 

comportamento de IT, também denominado de hipnose animal ou “fingir-se de morto” 

(Klemm, 1976), pode ser observado em ampla variedade de vertebrados e invertebrados 

(Ratner, 1967; Thompson et al., 1981). 

Durante a resposta de IT podem ocorrer alterações neurovegetativas, e 

comportamentais tais como: vocalização, fechamento intermitente dos olhos, rigidez 

muscular, tremores de extremidades semelhantes ao parkinsionismo (Jones, 1986), 

alteração nos padrões eletroencefalográficos (Rusinova e Davydov, 2010), mudanças na 

taxa de batimentos cardíacos e na respiração (Nash, Gallup Jr e Czech, 1976; Giannico 

et al., 2014), aumento da pressão sanguínea (Carli, 1974) e alterações da temperatura 

corporal (Nash, Gallup Jr e Czech, 1976; Eddy e Gallup Jr, 1990; Rovee-Collier et al., 

1991). Os fenômenos psicofisiológicos que ocorrem durante a IT (alteração da 

frequência cardíaca e respiratória e também modificações da temperatura corporal) 

foram observados no estado emocional aversivo, que se assemelham ao medo inato 

(Nash, Gallup Jr e Czech, 1976). Esta resposta inata pode ser induzida em laboratório, 

por inversão postural com restrição manual dos movimentos, sendo que as sensações 

táteis e proprioceptivas são essenciais para o desencadeamento deste comportamento 

(Klemm, 1971; Gallup, 1977). Por estar inserida no conceito de resposta defensiva, é 

necessário que sistemas neurais sensoriais e motores sejam ativados para a expressão 

deste comportamento emocional (Bandler e Carrive, 1988). 

Para investigar os mecanismos neuroquímicos envolvidos na resposta de IT, 

(Carlton, 1963; 1969) por meio de diversos experimentos, demonstrou que durante a 

emissão desta resposta defensiva ocorre intensa descarga adrenérgica, com subsequente 
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mobilização do sistema colinérgico, tornando-se este, o principal candidato na 

modulação dessa resposta. Além das evidências do envolvimento do circuito colinérgico 

na modulação da resposta de IT, os sistemas de neurotransmissão serotoninérgica 

(Hicks et al., 1975; Harston et al., 1976; Hatton et al., 1978; Hennig et al., 1980), 

adrenérgica (Hennig et al., 1980), dopaminérgica (Ettinger e Thompson, 1978) e 

encefalinérgica (Farabollini et al., 1990) estão intrinsicamente correlacionados com este 

comportamento emocional. 

Klemm (Klemm, 1971) foi pioneiro na identificação das estruturas cerebrais 

envolvidas na modulação da IT. Utilizando técnicas de transecção encefálica, em 

coelhos e sapos, foram definidos os níveis do sistema nervoso central envolvidos neste 

comportamento. Em particular, a resposta de IT está relacionada com a ativação de uma 

variedade de interneurônios na formação reticular do tronco encefálico, que 

estimulariam neurônios com projeções descendentes, os quais por sua vez, inibiriam os 

motoneurônios da medula espinhal (Klemm, 1971). Outros experimentos demonstram 

que a integridade das estruturas mesencéfalicas é essencial para a expressão deste 

comportamento, embora outras estruturas encefálicas possam modular o comportamento 

de IT (Carli, 1971). Segundo (Carli, 1968), tanto os reflexos mono ou polissinápticos de 

músculos flexores ou extensores encontram-se inibidos durante a IT. Em harmonia com 

os estudos citados anteriormente, (Ratner, 1967) aponta o envolvimento do neocórtex 

no controle inibitório sobre as estruturas do tronco encefálico, e que este também estaria 

modulando a resposta defensiva de IT. 

Considerando o substrato neural envolvido na modulação da IT, experimentos 

em cobaias (Cavia porcellus) apontaram a amígdala (Ramos et al., 1999; Leite-Panissi e 

Menescal-De-Oliveira, 2002; Leite-Panissi, Coimbra e Menescal-De-Oliveira, 2003; 

Leite-Panissi et al., 2006; Donatti e Leite-Panissi, 2011), a SCP (Monassi, Hoffmann e 

Menescal-De-Oliveira, 1994; 1997; Monassi, Leite-Panissi e Menescal-De-Oliveira, 

1999; Monassi e Menescal-De-Oliveira, 2004; Vieira, Menescal-De-Oliveira e Leite-

Panissi, 2011), a região parabraquial (Menescal-De-Oliveira e Hoffmann, 1993) e o 

hipotálamo (De Oliveira, Hoffmann e Menescal-De-Oliveira, 1997a; De Oliveira, 

Hoffmann e Menescal-De-Oliveira, 1997b) como estruturas importantes na modulação 

deste comportamento. 

Considerando a amígdala, o trabalho de Leite-Panissi et al. (1999) demonstrou 

que a estimulação colinérgica dos núcleos central, basolateral e lateral posterior da 

amígdala, reduziu o tempo do comportamento de IT em cobaias. Estudos subsequentes 
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(Leite-Panissi et al, 2006) mostraram que a microinjeção de agonistas para receptores 

serotoninérgicos, 5-HT1 e 5-HT2A, no núcleo basolateral da amígdala diminuiu 

significativamente a duração da IT em cobaias. Posteriormente, (Donatti e Leite-Panissi, 

2009) evidenciaram a interação entre o sistema serotoninérgico e gabaérgico do núcleo 

basolateral da amígdala na modulação da IT em cobaias. Neste estudo, o pré-tratamento 

com bicuculina (antagonista GABAA) bloqueou a redução da resposta de IT promovida 

pela microinjeção de agonista de receptores 5-HT2A no mesmo núcleo. Dentro desta 

linha de investigação, o estudo de Donatti e Leite-Panissi (2011) mostrou o 

envolvimento dos receptores para o fator liberador de corticotropina (CRF) do núcleo 

basolateral e central da amígdala na modulação da IT. Estes autores demonstraram que a 

ativação de receptores CRF do núcleo basolateral e do núcleo central da amígdala 

aumentou a duração da resposta de IT, enquanto que o bloqueio destes receptores 

reduziu a duração deste comportamento de medo inato em cobaias. 

São crescentes as publicações científicas sugerindo correlação entre a resposta 

de IT em animais com posturas de imobilidade em seres humanos após eventos de 

grande impacto emocional (Bovin et al., 2008; Abrams et al., 2009; Humphreys et al., 

2010; Volchan et al., 2011; Portugal et al., 2012). Dentro deste contexto, foram 

descritos casos de imobilidade, semelhantes à IT em animais, em vítimas de abuso 

sexual (Abrams et al., 2009; Bovin et al., 2008; Humpreys et al., 2010), e em pacientes 

acometidos por sintomas de estresse pós-traumático (Portugal et al., 2012; Volchan et 

al., 2011). Estes achados estão em concordância com a proposta de (Graeff, 1990), de 

que é de grande relevância investigar as bases neurais das respostas defensivas em 

modelos animais, para contribuir com maior entendimento do substrato neuroanatômico 

das reações de medo, sendo este campo de atuação de grande importância para a 

neurobiologia das doenças psiquiátricas. 

 

1.3) Complexo Amigdaloide 

O complexo amigdalóide, também denominado como amígdala, foi inicialmente 

descrito por Burdach no início do século XIX (Sah et al., 2003). Anatomicamente, é 

composto por um conjunto de núcleos profundos telencefálicos localizados no lobo 

temporal, com maior precisão, entre a cápsula externa e o hipotálamo, estendendo-se 

rostralmente para o nível dos núcleos supraquiasmáticos e caudalmente para os corpos 

mamilares (Kapp et al., 1981; Ursin et al., 1981). Esta estrutura é parte do sistema 

límbico, e têm sido amplamente estudada a participação desta no controle e integração 
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dos comportamentos emocionais e reações autonômicas (Kapp et al., 1981; Ursin et al., 

1981). Atualmente, o complexo amigdalóide é visto como uma estrutura diversificada e 

composta por aproximadamente 13 núcleos podendo ser agrupados em três grandes 

grupos, e são eles: 1) o grupo basolateral que inclui o núcleo lateral, o núcleo basal e 

núcleo basal acessório; 2) o núcleo denominado como cortical, que compreende o 

núcleo cortical e o núcleo do trato olfatório lateral; e 3) o grupo centro-medial que é 

composto pelos núcleos central e medial (Sah et al., 2003). O primeiro grupo, o 

basolateral, inclui o núcleo lateral (LA), localizado dorsalmente, e limitando o núcleo 

basal ventralmente, sendo margeado lateralmente pela cápsula externa e medialmente 

pelo núcleo central. O núcleo basal (B), que algumas vezes é denominado de núcleo 

basolateral (BLA), e o núcleo acessório basal (AB), é denominado também de núcleo 

basomedial, localizam-se ventralmente ao LA (Sah et al., 2003). Em particular, o núcleo 

basal (B) ou basolateral da amígdala (BLA) possui três divisões, e são elas: a 

magnocelular, intermediária e parvocelular. A parte magnocelular é localizada 

rostralmente ao núcleo lateral, medial à cápsula externa e lateral ao núcleo central. Mais 

caudalmente, o núcleo basal se encontra ventralmente ao núcleo lateral, e dorsal ao 

núcleo basal acessório. E caudalmente, é lateral ao ventrículo lateral. Resumidamente, 

quanto às suas conexões, a maioria de seus impulsos são oriundos das áreas corticais 

sensoriais laterais, porções mediais e laterais do córtex pré-frontal e formação 

hipocampal. Esta área envia projeções para o córtex pré-frontal medial, formação 

hipocampal, núcleo intersticial da estria terminal, substantia innominata, núcleo 

accumbens e caudado-putâmen (Pitkänen, 2000). 

O segundo grupo de núcleos amigdaloides,denominado cortical, inclui o 

núcleo cortical e os núcleos do trato olfatório lateral. Estes núcleos são constituídos de 

núcleos superficiais, ao contrário dos núcleos do primeiro grupo que são profundos, 

pois se localizam na superfície do encéfalo e são organizados em camadas (Price et al., 

1987). O terceiro e último grupo de núcleos amigdaloides,o centromedial, encontra-se 

na porção dorsomedial do complexo amigdaloide, é composto pelo núcleo medial (ME) 

que está localizado próximo à superfície medial do trato óptico e pelo núcleo central 

(CeA), e o qual encontra-se dorsomedialmente na parte rostral da amígdala, margeado 

lateralmente pelo complexo basolateral, dorsalmente pelo globo pálido e medialmente 

pela estria terminal (Sah et al., 2003). Anatomicamente, o núcleo central da amígdala 

(CeA) possui quatro divisões: capsular, lateral, intermediária e medial. Localiza-se 

dorsomedialmente ao aspecto rostral da metade da amígdala. É medial aos núcleos 
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lateral e basal e lateral à stria terminallis. Caudalmente, o CeA limita-se com o 

ventrículo lateral. Esta região recebe impulsos das áreas corticais sensoriais laterais, 

formação hipocampal, porções mediais e laterais do córtex pré-frontal, núcleo 

intersticial da stria terminallis, substantia innominata, alguns núcleos talâmicos, 

hipotálamo e núcleos pontinos. E finalmente, envia impulsos ao núcleo intersticial da 

stria terminallis, alguns núcleos hipotalâmicos, vários núcleos mesencefálicos, pontinos 

e da medula espinal (Pitkänen, 2000). 

Amplas funções têm sido atribuídas ao complexo amigdaloide, entre elas: 

memória, atenção e interpretação das emoções (Davis, 1997). Em adição, a inativação 

desta estrutura interfere na expressão adequada das emoções (Davidson et al., 2002). 

Assim, lesões restritas à amígdala podem desencadear bloqueio da aquisição ou da 

expressão de vários aspectos das respostas comportamentais associadas ao medo 

condicionado e incondicionado (Davis, Rainnie e Cassell, 1994). Em seres humanos, os 

mecanismos neuronais amigdaloides são essenciais no processamento e na modulação 

do comportamento social e emocional. De fato, relatos de indivíduos que sofreram lesão 

desta estrutura, descrevem aumento da agressividade e redução do medo (Tranel e 

Hyman, 1990). Ledoux (Ledoux, 2007) sugeriu que a amígdala proporciona alto 

refinamento no controle da intensidade das reações e da escolha do momento para 

emissão da resposta de defesa. Contudo, este processo envolve estruturas diencefálicas e 

mesencefálicas, bem como regiões periventriculares. Desta forma, a amígdala seria 

responsável pela detecção e organização de respostas comportamentais frente a perigos 

naturais (por exemplo, um ataque predatório), perigos aprendidos, ou novas ameaças e 

estímulos, prevendo sua ocorrência (Ledoux, 2007). 

Considerando as relações intrínsecas intra-amigdalóides e as particularidades de 

cada núcleo, o complexo basolateral da amígdala (BLA) é considerado uma via de 

entrada sensorial, e este enviaria projeções para o núcleo central da amígdala (CeA) 

(LeDoux, 2007). Este, por sua vez emitiria eferências para várias estruturas envolvidas 

na geração da resposta de medo (LeDoux, 2007), inserindo o CeA em um contexto de 

interface com o sistema motor e autonômico envolvido no controle das respostas 

condicionadas (Davis, 1994) por meio de suas projeções eferentes para o hipotálamo e 

para o tronco encefálico (Pitkänen, 2000). Dentro deste contexto, a lesão de estruturas 

que enviam projeções para o CeA reduziram respostas neurovegetativas e 

comporamentais decorrentes do medo condicionado (Ledoux et al., 1988). 
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Evidências apontam que é possível que o núcleo BLA, LA, CeA e ME estejam 

particularmente associados com o comportamento defensivo em associação ao estado 

emocional de medo e ansiedade (Stutzmann e Ledoux, 1999; Shekhar et al., 2003), e 

alguns destes núcleos podem também estar envolvidos na modulação da nocicepção 

simultaneamente (Bernard, Peschanski e Besson, 1989; Leite-Panissi, Coimbra e 

Menescal-De-Oliveira, 2003). Estudos de Donatti e Leite-Panissi (Donatti e Leite-

Panissi, 2011; Donatti e Leite-Panissi, 2013) demonstraram que além do aumento da 

duração da resposta de ITa microinjeção do fator liberador de corticotropina(CRF) no 

BLA ou no CeA aumentou o índice de analgesia do teste de placa quente, sugerindo que 

a ativação de receptores para CRF destes núcleos, além de potencializar respostas de 

medo inato, produz, conjuntamente, efeito antinociceptivo. 

 

1.4) Sistema CRF (Fator Liberador de Corticotropina) 

Em 1981, Vale et al. isolaram e caracterizaram quimicamente o fator liberador 

de corticotropina (CRF) a partir do hipotálamo de ovelhas. Estes autores caracterizaram 

o CRF como um polipeptídeo de 41 resíduos de aminoácidos gerado por clivagem do 

terminal carboxila a partir de um precursor pré-pró-CRF de 196 resíduos de 

aminoácidos, sendo este o principal regulador fisiológico do eixo HPA (hipotálamo – 

pituitária – glândula adrenal) (Vale et al., 1981). Adicionalmente, este polipeptídeo 

pode ser encontrado na periferia (vasos sanguíneos, pele, pulmões, testículos, ovários e 

placenta), bem como no SNC com grande expressão no hipotálamo, na amígdala, em 

áreas corticais e septais do encéfalo (Potter et al., 1994; Boorse e Denver, 2006) 

O CRF tem sido identificado como responsável por muitas respostas 

endócrinas, autonômicas e comportamentais associadas ao estresse; o qual, em forma 

crônica, pode levar a respostas mal-adaptativas, resultando em síndromes psiquiátricas, 

como ansiedade generalizada e depressão (Shekhar et al., 2005). Confirmando estes 

achados, evidências demonstraram que o CRF e seus receptores medeiam respostas 

comportamentais, endócrinas e autonômicas no estresse (Dunn e Berridge, 1990). 

Ainda, o aumento na produção e liberação de CRF pode estar presente em alterações 

gastrointestinais, cardiovasculares, metabólicas e reprodutivas em decorrência ao 

estresse (Habib, Gold e Chrousos, 2001), podendo também atuar em receptores 

periféricos que regulam processos inflamatórios (Dautzenberg e Hauger, 2002). 

Outros peptídeos participantes do sistema CRF foram descobertos por 

(Vaughan et al., 1995). Em seus estudos, os autores descreveram a urocortina (UCN), a 
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qual tem similaridade com a urotensina, presente em peixes, e com ação via receptores 

para CRF. Atualmente, são descritas as UCN 1, 2 e 3, que se distribuem pelo SNC e 

pela periferia (Bale e Vale, 2004). Com destaque, a UCN1 é predominantemente 

encontrada nos corpos celulares do núcleo Edinger-Westphal (Vaughan et al., 1995), e 

na periferia no trato gastrointestinal, testículos, miócitos do músculo cardíaco, pele, 

timo e esplênio (Bale e Vale, 2004). Por outro lado, a UCN2 é encontrada no 

hipotálamo, em núcleos do tronco encefálico e na medula espinhal; na periferia foi 

encontrada no coração, em células sanguíneas e na glândula adrenal (Hsu e Hsueh, 

2001; Reyes et al., 2001). Finalmente, a UCN3 foi identificada no hipotálamo e na 

amígdala, e na periferia, no trato gastrointestinal e no pâncreas (Hsu e Hsueh, 2001; 

Lewis et al., 2001). 

Em adição, estudos têm demonstrado que a atividade do CRF pode ser 

modulada por mecanismos intrínsecos. Foi identificado como importante componente 

regulador da atividade biológica do CRF um peptídeo ligante ao CRF (CRF-BP) 

amplamente expresso em mamíferos e não mamíferos (Behan et al., 1995; Seasholtz, 

Valverde e Denver, 2002). Está presente na circulação e nos espaços intersticiais como 

uma glicoproteína 37 kDa que se liga ao CRF e as UCNs com alta afinidade, reduzindo 

sua biodisponibilidade e impedindo sua ligação aos receptores de CRF (Behan et al., 

1995). O CRF-BP é encontrado em tecidos, incluindo: encéfalo, coração, intestinos, 

pulmões e placenta (Potter et al., 1992; Boorse e Denver, 2006; Vitoratos et al., 2006). 

Evidências sugerem que os neuropeptídios citados atuem em dois receptores 

específicos, CRF1 e CRF2 (Hauger et al., 2003). O CRF e a UCN 1 possuem alta 

afinidade para o CRF1, enquanto as UCNs 1, 2 e 3,, ligam-se com alta afinidade ao 

receptor CRF2. Ainda a UCN2 pode ativar o CRF1 em altas concentrações (Perrin et al., 

1995). Ambos receptores, CRF1 e CRF2, pertencem à classe B das superfamílias dos 

receptores com sete alças transmembrana que sinalizam pelo acoplamento da proteína 

G. Desta forma, estabeleceu-se que a ligação de agonistas dos receptores CRF no 

domínio extracelular dos receptores CRF1 e CRF2 promovem alteração na forma da 

membrana, levando-os a um estado ativo, e consequentemente, aumentando sua 

afinidade a proteínas G (estimuladora) estimulando a enzima adenilato-ciclasee a 

proteína cinase-A (PKA), bem como outras vias do AMPc, conduzindo a fosforilação 

de proteínas e transcrição de genes (Dautzenberg, Higelin e Teichert, 2000; Hauger e 

Dautzenberg, 2000). Os receptores CRF1 são expressos em grande escala no encéfalo de 

mamíferos e na hipófise. Especificamente, alta densidade de RNAm (RNA mensageiro) 
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para o receptor CRF1 tem sido encontrada na hipófise anterior, córtex cerebral, cerebelo, 

amígdala, hipocampo e bulbo olfatório (Kageyama et al., 1999; Sanchez et al., 1999). 

Em primatas, o RNAm para o receptor CRF1 é encontrado no hipotálamo, no lócus 

coeruleus e na periferia; e há baixo nível da expressão deste receptor nos testículos, 

ovários e glândulas adrenais (Kageyama et al., 1999). Os receptores CRF1 são cruciais 

na regulação das funções encefálicas e hipofisárias (Lovenberg et al., 1995; Nozu et al., 

1999; Palchaudhuri et al., 1999). O CRF2 também é expresso no SNC, mas apresenta 

ampla distribuição somente ás áreas subcorticais, incluindo o hipotálamo, amígdala, 

núcleo intersticial da stria terminallis e núcleo da rafe; e nos tecidos periféricos é 

expresso na pituitária, coração, pulmões, ovários, testículos e glândula adrenal (Potter et 

al., 1994; Chalmers, Lovenberg e De Souza, 1995; Lovenberg et al., 1995; Hiroi et al., 

2001). O CRF2 possui duas isoformas, CRFR2α e CRFR2β, encontrados em roedores e 

humanos, e uma terceira que se encontra somente em seres humanos, denominada 

CRFR2γ (Lovenberg et al., 1995; Kostich et al., 1998). 

No estresse, o CRF atua de maneira distinta na mediação de respostas 

fisiológicas por meio dos receptores CRF1 e CRF2. Em regiões límbicas, o CRF pode 

estar envolvido em estados de ansiedade e depressão (Nemeroff, 1996), e possivelmente 

o CRF1 é o principal mediador nos processos destas doenças (Heinrichs et al., 1997; 

Arborelius et al., 1999; Reul e Holsboer, 2002). Particularmente na depressão, os 

antagonistas de CRF1 atuam revertendo a depressão em doses que não afetam ou 

estimulam a ativação do eixo HPA (Zobel et al., 2000; Künzel et al., 2003). A função 

do CRF2 permanece indefinida (Binder e Nemeroff, 2010), embora camundongos 

knockout para o receptor CRF2 não apresentarem comportamentos compatíveis com 

ansiedade (Bale et al., 2000). Em particular, a inibição conjunta dos receptores CRF1 e 

CRF2 resultou em redução de respostas de estresse desencadeadas por estímulos 

estressores (estresse por restrição); entretanto, quando foi avaliada a inibição isolada de 

um dos receptores CRFs, as respostas perante o estresse foram menores, sugerindo 

necessidade da ação compartilhada destes receptores (Takahashi, 2001). Em suma, é 

possível que o CRF1 seja o principal receptor das respostas de estresse, enquanto o 

CRF2 poderia modular os efeitos da transdução de sinal do CRF1 (Reul e Holsboer, 

2002; Nemeroff e Vale, 2005; Hauger et al., 2006). 

A ação mais descrita do polipeptídeo CRF é estimular a síntese e secreção de 

ACTH (hormônio adrenocorticotrofina), e o controle da atividade do eixo HPA (Vale et 

al., 1981). Considerando a resposta defensiva de IT, estudos demonstraram que a 
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duração da IT está positivamente relacionada ao nível plasmático de corticosterona 

(Carli, 1975). De fato, estudos prévios mostraram que a ativação de receptores CRF do 

complexo amigdaloide resulta em aumento da resposta de IT em cobaias, enquanto que 

o bloqueio destes receptores reduz este comportamento de defesa inato. Ainda, os níveis 

plasmáticos de ACTH e corticosterona aumentaram após uma série de quatro episódios 

de indução de imobilidade (Farabollini et al., 1990), em contraste, pequena alteração é 

observada após uma simples tentativa de inversão postural e imobilização em peixes 

Carassius auratus (Lefebvre e Sabourin, 1977). 
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Considerando a literatura apresentada, o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

envolvimento dos receptores específicos para o fator liberador de corticotropina, CRF1 e 

CRF2 dos núcleos basolateral e central da amígdala na modulação da resposta de IT em 

cobaias. 

Para isso, foram descritos os seguintes objetivos específicos: 

1. Verificar o efeito da administração de hidroclorito de CP-376395, 

antagonista para receptores CRF1, nos núcleos basolateral e central da amígdala 

sobre a duração do comportamento de imobilidade tônica em cobaias induzidos 

manualmente pela inversão e contenção postural; 

2. Verificar o efeito da administração de Astressin 2B, antagonista 

para receptores CRF2, nosnúcleosbasolateral e central da amígdala sobre a 

duração do comportamento de imobilidade tônica em cobaias induzidos 

manualmente pela inversão e contenção postural; 

3. Verificar se a administração prévia de antagonistas específicos 

para receptores CRF1 ou CRF2 nos núcleos basolateral e central da amígdala 

alteram o aumento da duração da resposta de IT em cobaias induzida pela 

microinjeção de CRF nestes mesmos núcleos amigdaloides. 

4. Verificar o efeito da administração de hidroclorito de CP-376395 

e Astressin 2B, nos núcleos basolateral e central da amígdala sobre a atividade 

locomotora de cobaias avaliadas no teste de campo aberto. Este protocolo 

experimental teve como objetivo verificar se os antagonistas específicos para 

receptores CRFs, nas doses utilizadas, promoveriam alterações motoras, as quais 

podem alterar a emissão do reflexo de endireitamento interferindo na duração da 

IT per se. 
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3.1) Animais 

Neste trabalho foram utilizados cobaias machos adultos (Cavia porcellus, 400-

500g, n = 105), fornecidos pelo Biotério Central do Campus Administrativo da USP de 

Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos (no Biotério I da Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo) em caixas acrílicas (56 x 17 x 39cm) 

sendo 4 animais por caixa, forradas com maravalha (trocas feitas 3 vezes por semana), 

em sala climatizada a 24  1 C, com ciclo de claro escuro de 12 hs (início às 7:00h), 

tendo livre acesso à água filtrada e comida durante todo experimento. A manutenção 

dos animais e todos os procedimentos experimentais obedeceram às guias internacionais 

que regulamentam o uso de animais, à legislação Brasileira e foramaprovadospela 

Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA) da Prefeitura do Campus 

Administrativo da USP-RP (Processo CEUA 12.1.1393.53.0). 

 

3.2) Procedimento cirúrgico 

Inicialmente, foi administrado como medicação pré-anestésica com 0,05 mg/Kg 

de atropina via subcutânea, 15 minutos antes da administração da associação anestésica 

aplicada via intramuscular de cetamina a 10% (25 mg/Kg) e xilasina a 2% (5 mg/Kg). 

Os animais foram colocados em um aparelho esterotáxico (David Kopft, instrumentos, 

EUA) tendo a cabeça fixada por meio de duas barras auriculares e de um suporte bucal. 

A peça bucal do esterotáxico se localizava abaixo do plano horizontal por 21,4 mm em 

relação ao ducto auricular, sendo considerada de 14,4 mm a distância do ducto ao 

bregma. Foi injetado, subcutaneamente, 0,2 mL de xilocaína a 2% associado à 

felinefrina a 0,04% (0,2 mL), na região do escalpo aberta, para reduzir a sensibilidade 

dolorosa e o sangramento no local. Foi também realizada assepsia da pele após 

tricotomia, com álcool iodado e após esses procedimentos se fez uma incisão 

longitudinal na pele da cabeça e no tecido subcutâneo. A calota craniana então foi 

exposta e efetuada nova assepsia da região com uma solução de água oxigenada 10 vol. 

e merthiolate. Após a exposição da calota craniana foi realizado dois orifícios com 

auxílio de um motor elétrico de baixa rotação e de uma fresa odontológica esférica de 

aço inoxidável número 4 (carbide). Em um orifício foi rosqueado um pequeno parafuso 

com a finalidade de servir de apoio para o capacete de acrílico, confeccionado com 

resina autopolimerizável (Simplex, Dental Fillings). No outro orifício foi introduzida a 

cânula guia nas regiões pré-estabelecidas (BLA ou CeA) por meio do uso da 

coordenadas estereotáxicas do Atlas de Rössner (1965) para cobaias. 
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Após a completa polimerização do acrílico, o suporte de apoio da cânula guia 

acoplado a torre do estereotáxico foi removida, e colocadona mesma, já fixada, um 

mandril oclusor de aço inoxidável com 0,2mm de diâmetro e do mesmo comprimento 

da cânula guia, para evitar uma possível obstrução. 

Trinta minutos antes do início da cirurgia, os animais receberam, via subcutânea, 

2,5 mg/kg de Banamine a1% (flunixinameglumina, Schering-Plought SA, RJ, BR) um 

antiinflamatório, antipirético e analgésico de longa duração, para contribuir com a 

recuperação pós-cirúrgica. Após a cirurgia os animais permaneceram no Biotério I da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloPeri, por um 

período de recuperação de 6 dias com livre acesso à água e comida. 

 

3.3) Cânula guia e microinjeção 

As cânulas foram confeccionadas a partir de segmentos de agulhas 

hipodérmicas de aço inoxidável com 0,6 mm de diâmetro externo e 14 mm de 

comprimento. O implante foi realizado no hemisfério esquerdo unilateral, e as 

coordenadas utilizadas estão descritas na Tabela I. 

 

Estrutura Antero Posterior Meso Lateral Dorso Ventral 

Núcleo basolateral da 

amígdala 

 

Núcleo central da 

amígdala 

-3,4mm em relação 

ao bregma 

 

-3,4mm em relação 

ao bregma 

+6,2mm em relação à 

linha média 

 

+6,1mm em relação à 

linha média 

-9,0mm em relação à 

calota craniana 

 

-7,5mm em relação à 

calota craniana 

Tabela I: Parâmetro anatômico para o núcleo basolateral e núcleo central da amígdala de 

acordo com o Atlas de Rössner (1965). 

 

A microinjeção foi realizada com uma seringa Hamilton 10,0 µl (EUA), 

conectada a uma agulha dental, de 0,3mm de diâmetro externo e 15mm de 

comprimento, por um segmento de polietileno PE-10 de aproximadamente 45cm. Dessa 

forma, a agulha alcançou o tecido cerebral, ultrapassando em 1mm a extremidade 

inferior da cânula guia. Parte do polietileno foi preenchido com o fármaco utilizado e a 

outra parte, com água destilada, com uma bolha de ar separando os dois líquidos. A 

microinjeçãofoi realizada sempre no volume de 0,2µl, durante 60 segundos. 

 

3.4) Drogas 

Foram utilizadas neste estudo as seguintes drogas: hidroclorito de CP-376395 

(antagonista de receptores CRF1, Tocris), Astressin 2B (antagonista de receptores CRF2, 
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Sigma-Aldrich), e o fator liberador de corticotropina (CRF, Sigma) diluídos em solução 

salina estéril. As doses utilizadas para os antagonistas específicos para CRF1 e CRF2 

foram de 0,8 μg/0,2 μl e 0,4μg/0,2 μl. Para o CRF foi utilizada a dose de 0,2 µg/0,2 µl. 

Estas doses foram fundamentadas nos estudos prévios de Henry et al. (2006) e Donatti e 

Leite-Panissi (2011). 

 

3.5) Registro da Imobilidade Tônica 

Antes e após a realização da cirurgia, os animais foram submetidos, 

individualmente a uma sessão de imobilidade tônica, divididas em cinco episódios. A 

indução de IT foi realizada por meio da inversão postural e contenção do animal 

manualmente, até que ele não mais apresentasse resistência a este procedimento. As 

mãos do experimentador foram afastadas do animal, e registradas as durações dos 

episódios de IT até o momento em que o animal retornasse a sua postura habitual. As 

durações foram registradas em segundos com um auxílio de um cronômetro. Estas 

manobras foram realizadas em uma calha em forma de "V" acolchoada com espuma, 

medindo 25cm de comprimento, 15cm de altura e 20cm de largura (Figura 1). 

Foram realizadas cinco manobras de indução de IT em cada sessão, sendo que 

somente foram considerados para o estudo, os animais que apresentassem a duração 

média no episódio controle de IT acima de 45 segundos. 

 

Figura 1: Fotografia de uma cobaia (Cavia porcellus) durante um episódio de 

imobilidade tônica, induzido manualmente, em laboratório. 

 

3.6) Teste do Campo Aberto 

Para excluir a possibilidade de que as drogas utilizadas em nosso estudo 

promoveram alterações da resposta de IT de forma não específica, por meio da alteração 

da atividade motora espontânea, a locomoção foi monitorada após cada microinjeção, 
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em uma caixa de acrílico de 60 x 60 x 60cm com solo dividido em 16 quadrados iguais 

de 15cm de cada lado (Figura 2). Para este teste, o animal foi colocado no centro da 

caixa e a atividade locomotora foi avaliada pela observação direta do número de 

quadrados percorridos por minutos, durante 5 minutos, imediatamente após a 

microinjeção da droga em estudo. O teste foi realizado à temperatura ambiente, com 

luzes artificiais, semelhante às condições a qual os animais estavam habituados no 

biotério de manutenção. 

 

Figura 2: Fotografia de aparato em polietileno opaco utilizado para teste do campo 

aberto. 

 

3.7) Eutanásia e Histologia 

Com o término dos experimentos, os animais foram anestesiados profundamente 

com hidrato de cloral (10%; 0,35 ml/100 mg de peso corporal, i.p) para realização da 

perfusão transcardíaca através do ventrículo esquerdo, com solução fisiológica (NaCl 

0,9%), para a remoção do sangue do animal, seguida de perfusão com formaldeído 

(10%) para a fixação dos tecidos. A seguir os encéfalos foram retirados e armazenados 

por pelo menos 48 horas em formaldeído (10%). Após este período, o material foi 

colocado em solução de sacarose a 10% por, 24 horas depois em sacarose a 20% por 48 

horas, ou até que o encéfalo migrasse para o fundo do frasco indicando saturação do 

tecido. 

Após os períodos de fixação e crioproteção, os encéfalos foram congelados, 

cortados em secções transversais na espessura de 40m, em criostato. Em seguida foi 

realizada a técnica de coloração com Nissl. Os cortes foram analisados sob microscopia 

de luz, para avaliar se ocorreu lesão na estrutura alvo esperado, segundo o Atlas de 
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Rössner (1965) para cobaias. Somente os animais que tiveram os sítios de microinjeção 

localizados na estrutura alvo (BLA ou CeA) foram considerados para análise dos 

resultados. 

 

3.8) Grupos experimentais 

Protocolo 1: Avaliação do envolvimento de receptores CRF1do núcleo basolateral e 

central da amígdala na resposta de IT em cobaias. 

Após a realização da sessão controle de IT e de uma sessão de IT realizada 

para controle pós-cirúrgico (Sham) do implante da cânula-guia (núcleo basolateral 

oucentral da amígdala) os animais foram divididos nos seguintes grupos experimentais: 

Grupo 1 (n = 7 BLA; n = 7CeA): os animais receberam a microinjeção de 

hidroclorito de CP376395, antagonista de receptoresCRF1, nas concentrações 0,4 µg/0,2 

µl e 0,8µg/0,2µl de forma aleatória, e foram submetidos a IT em dois dias consecutivos. 

Grupo 2 (n = 7 BLA; n = 6CeA): os animais receberam a microinjeção de 

hidroclorito de CP376395 na concentração de 0,4 µg/0,2 µl seguido pela microinjeção 

de CRF na concentração de 0,2 µg/0,2 µl ou somente CRF na concentração de 0,2 

µg/0,2 µl, e foram submetidos a IT em dois dias consecutivos. 

 

Protocolo 2: Avaliação do envolvimento de receptores CRF2do núcleo basolateral e 

central da amígdala na resposta de IT em cobaias. 

Após a realização da sessão controle de IT e de uma sessão de IT realizada 

para controle pós-cirúrgico (Sham) do implante da cânula-guia (núcleo basolateral e 

central) os animais foram divididos nos seguintes grupos experimentais: 

Grupo 1 (n = 5 BLA; n = 5CeA): os animais receberam a microinjeção de 

Astressin 2B, antagonista de receptores CRF2, nas concentrações de 0,4 µg/0,2 µl e 0,8 

µg/0,2 µl de forma aleatória, e foram submetidos a IT em dois dias consecutivos. 

Grupo 2 (n = 6 BLA; n = 7CeA): os animais receberam a microinjeção de 

Astressin 2B, na concentração de 0,4 µg/0,2 µl seguido pela microinjeção de CRF na 

concentração de 0,2 µg/0,2 µl ou somente CRF na concentração de 0,2 µg/0,2 µl, e 

foram submetidos a IT em dois dias consecutivos. 

 

Protocolo 3: Avaliação do envolvimento de receptores CRF1 ou CRF2 do núcleo 

basolateral e central da amígdala na locomoção em cobaias 
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Após o período de recuperação da cirurgia para implante da cânula-guia no 

BLA ou no CeA, os animais foram submetidos à avaliação da locomoção, por meio do 

teste do campo aberto, após a administração da droga em estudo. Para isto, tivemos os 

seguintes grupos experimentais: 

Grupo 1 (n = 5 BLA; n = 86 CeA): os animais receberam microinjeção de 

salina 0,9% no volume de 0,2 µl e foram submetidos ao teste de campo aberto. 

Grupo 2 (n = 5 BLA; n = 6 CeA): os animais receberam a microinjeção de 

hidroclorito de CP376395, antagonista de receptores CRF1, na concentração de 0,8 

µg/0,2 µl BLA e foram submetidos ao teste de campo aberto. 

Grupo 3 (n = 5 BLA; n = 6 CeA): os animais receberam a microinjeção de 

Astressin 2B, antagonista de receptores CRF2, na concentração de 0,8 µg/0,2 µl e foram 

submetidos ao teste de campo aberto. 

Grupo 4 (n = 5 BLA; n = 6 CeA): os animais receberam a microinjeção de 

hidroclorito de CP376395 na concentração de 0,4 µg/0,2 µl seguido pela microinjeção 

de CRF na concentração de 0,2 µg/0,2 µl e foram submetidos ao teste de campo aberto. 

Grupo 5 (n = 5 BLA; n = 6 CeA): os animais receberammicroinjeção de 

Astressin 2B, na concentração de 0,4 µg/0,2 µl seguido pela microinjeção de CRF na 

concentração de 0,2 µg/0,2 µl. e foram submetidos ao teste de campo aberto. 

 

3.9) Análise Estatística 

Os resultados de IT foram expressos em valores médios das durações de cinco 

episódios de IT de cada animal ± erro padrão da média (EPM). Para a realização da 

análise estatística os valores da duração da IT (em segundos) foram transformados no 

logaritmo natural (Ln) do número devido a variabilidade das respostas, sendo dessa 

forma, analisados por meio de uma análise de variância de uma via para medidas 

repetidas (MANOVA). As diferenças estatísticas entre os tratamentos 

foramdeterminadas pelo teste de Newman-Keuls. Os dados foram considerados 

estatisticamente significantes quando p < 0,05. 

No teste de campo aberto, os dados foram expressos pelo valor médio de 

quadrados percorridos pelo animal no período de 5 minutos  EPM para cada grupo 

experimental. Os resultados foram analisados por uma análise de variância de uma 

via(ANOVA) seguida pelo teste de Newman-Keuls, considerando os dados 

estatisticamente significativos quando p< 0,05. 
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Protocolo 1: Avaliação do envolvimento de receptores CRF1do núcleo basolateral e 

central da amígdala na resposta de IT em cobaias. 

Os resultados do presente trabalho mostram que a microinjeção de CP-376395, 

antagonista específico para o receptor CRF1, microinjetado no BLA ou no CeA na dose 

de 0,8 µg/0,2 µl reduziu a duração da IT em cobaias (Figuras 3 e 4). Em adição, o pré-

tratamento com este antagonista para o receptor CRF1, tanto no BLA como no CeA, 

bloqueou o aumento da duração da IT induzido pela ativação de receptores CRF por 

meio da administração no mesmo sítio de CRF (Figuras 3 e 5). 

Considerando o BLA,a aplicação da ANOVA de uma via para medidas repetidas 

mostrou diferença entre os tratamentos (F6,27= 6,99, p = 0,003). O pós-teste de 

Newman-Keuls evidenciou diferença (P < 0,05) entre o antagonista para o receptor 

CRF1, CP-376395,na dose de 0,8 µg/0,2 µl em relação ao controle e ao Sham, porém 

não em relação a dose de 0,4 µg/0,2 µl. Contudo, a dose de 0,4 µg/0,2 µl não mostrou 

diferença em relação ao controle e ao Sham, e também não houve diferença entre o 

controle e o Sham (Figura 3). Neste grupo, a média obtida para o tempo de IT no 

controle foi de 124,0 ± 20,2 s, para o Sham 119,2 ± 23,1 s, para a dose de 0,4 µg/0,2 µl 

do CP-376395 73,8 ± 17,6 s e para o CP-376395 na dose de 0,8 µg/0,2 µl foi de 40,7 ± 

9,8 s. A análise estatística do grupo que recebeu CRF, e CP-376395 seguido por CRF 

microinjetado no BLA revelou diferença entre os tratamentos (F6,27= 6,03, p = 0,005, 

ANOVA uma via para medidas repetidas). O pós teste de Newman-Keuls apontou que o 

tratamento com CRF foi diferente (P < 0,05) dos demais tratamentos (Figura X). 

Entretanto, não há diferença entre os episódios Controle, Sham e CP-37+CRF (Figura 

4). Neste grupo as médias das sessões de IT foram no Controle 144,2 ± 39,4s, no Sham 

93,9 ± 18 s, após o CRF 345,0 ± 118,0 s e após CP-37+CRF foi de 143,0 ± 45,8 s. 

Com relação ao CeA, a aplicação da ANOVA de uma via para medidas 

repetidas, no grupo que recebeu administração de doses distintas de CP-376395, 

antagonista de receptores CRF1, mostrou diferença entre os tratamentos (F6,27=8,629, 

p<0,001). O pós-teste de Newman-Keuls evidenciou diferença significativa entre a dose 

0,8 µg/0,2 µl de CP-376395 quando comparado (P < 0,05) ao episódio Controle, Sham 

e a dose de 0,4 µg/0,2 µl de CP-376395. Contudo, não houve diferença entre o Controle, 

Sham e CP-3763950,4 µg/0,2 µl (Figura 5). A média da duração da resposta de IT para 

o grupo CeA que recebeu CP-376395 em doses distintas foram de 177,1± 71,6 s para o 

episódio Controle, 112± 28,9 s para o Sham, 113,1 ± 55,2 s para CP-376395 0,4 µg/0,2 
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µl e 10,8 ±4,6 s para o CP-376395 na dose de 0,8 µg/0,2 µl. No grupo realizado para 

avaliar a ação do antagonista para receptores CRF1 (CP-37) sobre o efeito do CRF no 

CeA, a aplicação da ANOVA de uma via para medidas repetidas mostrou diferença 

entre os tratamentos (F5,23= 8,482, p = 0,002). O pós-teste de Newman-Keuls revelou 

diferença significativa entre o tratamento com CRF na dose de 0,2 µg/0,2 µl comparado 

com os episódio Controle, Sham e com a administração de CP-376395 seguido pelo 

CRF no mesmo sítio (Figura 6). Neste grupo, a duração da IT no Controle foi 99,7 ± 

14,5 s, no Sham 138,2 ± 22,9 s, para o CRF 431,8 ± 154,0 s e para o CP-376395 

seguido pelo CRF a média foi de 111,9 ± 33,9 s. 
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Figura 3: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle), após 

a cirurgia (Sham) e após a administração do antagonista para receptores CRF1, CP-376395, (CP 

37) nas doses de 0,4 µg/0,2 µl (A) e 0,8 µg/0,2 µl (B) no BLA (n=7). As barras verticais 

representam o EPM. * P <0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado com oControle e 

com Sham. 

 

Figura 4: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle) e após 

a cirurgia (Sham), após a administração do CRF (0,2 µg/0,2 µl) e após o pré-tratamento com 

CP-376395 (CP-37, 0,2 µg/0,2 µl), antagonista de receptores CRF1, seguido pela microinjeção 

de CRF no BLA (n = 7). As barras verticais representam o EPM. * P < 0,05 teste de Newman-

Keuls quando comparado com demais grupos. 
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Figura 5: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle), após 

a cirurgia (Sham) e após a administração do antagonista para receptores CRF1, CP-376395, (CP 

37) nas doses de 0,4 µg/0,2 µl (A) e 0,8 µg/0,2 µl (B) no CeA (n = 7). As barras verticais 

representam o EPM. * P < 0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado com os demais 

grupos. 

 

Figura 6: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle) e após 

a cirurgia (Sham), após a administração do CRF (0,2 µg/0,2 µl) e após o pré-tratamento com 

CP-376395 (CP-37, 0,2 µg/0,2 µl), antagonista de receptores CRF1, seguido pela microinjeção 

de CRF no CeA (n=6). As barras verticais representam o EPM. * P < 0,05 teste de Newman-

Keuls quando comparado com demais grupos. 
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Protocolo 2: Avaliação do envolvimento de receptores CRF2do núcleo basolateral e 

central da amígdala na resposta de IT em cobaias 

Os resultados do presente trabalho mostram que a microinjeção de Astressin 2B 

(antagonista específico para receptores CRF2),nos núcleos basolateral e central da 

amígdala promoveram redução da duração do comportamento de imobilidade tônica em 

cobaias (Figuras 7 e 9) na maior dose utilizada (0,8 µg/0,2 µl). Ainda, os resultados 

apontaram que a pré-administração de Astressin 2B bloqueou o aumento da resposta de 

IT induzida pela microinjeção de CRF no mesmo sítio (Figuras 8 e 10). 

A aplicação da ANOVA de uma via no grupo que recebeu Astressin 2B (ASTR 

2B), no BLA, em distintas doses evidenciou diferença entre os tratamentos (F4,19= 

10,800, p = 0,001). O pós-teste de Newman-Keuls evidenciou diferença entre a dose de 

0,8 µg/0,2 µl do ASTR 2B (P < 0,05) quando comparado com episódio Controle, o 

Sham e com a dose de 0,4 µg/0,2 µl de ASTR 2B (Figura 7). Entretanto, não houve 

diferença entre o Controle, Sham e ASTR 2B 0,4 µg/0,2 µl. Neste grupo experimental, 

as médias obtidas para o tempo de IT no Controle foi de 92,2 ± 27,7 s, para o Sham 72,4 

± 21,6 s, para ASTR 2B 0,4 µg/0,2 µl 62,8 ± 40,7 s e para ASTR 2B 0,8 µg/0,2 µl foi de 

11,5 ± 10 s. Na análise estatística do grupo que recebeu administração de CRF e ASTR 

2B+CRF no BLA revelou diferença entre os tratamentos (F6,27= 3,630, p = 0,033, 

ANOVA uma via para medidas repetidas). O pós-teste de Newman-Keuls mostrou que 

o tratamento com CRF foi diferente (P < 0,05) quando comparado com os demais 

tratamentos. Entretanto, o Controle, Sham e ASTR 2B+CRF não diferiram entre si 

(Figura 8). Neste grupo, a média do Controle foi 147,45 ± 33,3 s, do Sham 130,0 ± 28,0 

s, do CRF 430,8 ± 121,5 s e do tratamento ASTR 2B+CRF foi de 274,1 ± 164,6 s. 

Considerando o grupo microinjetado com distintas doses de ASTR 2B no CeA, a 

análise estatística revelou diferença entre os tratamentos (F4,19= 4,575, p = 0,023, 

ANOVA de uma via para medidas repetidas). O pós-teste de Newman-Keuls evidenciou 

diferença entre ASTR 2B 0,8 µg/0,2 µl quando comparado com o Sham (P < 0,05, 

Figura 9), porém, não houve diferença em relação ao Controle e a ASTR 2B 0,4 µg/0,2 

µl do antagonista. Ainda, não houve diferença entre  Controle, Sham e ASTR 2B 0,4 

µg/0,2 µl (Figura 9). A média da duração da resposta de IT para este grupo no Controle 

foi de 148,5± 41,0 s, 197,1 ± 47,1 s para o Sham, 105,4 ± 39,6 s para ASTR2B 0,4 

µg/0,2 µl e 60,9 ± 16,7 s para ASTR 2B 0,8 µg/0,2 µl. Por fim, no grupo que recebeu 

administração de CRF no CeA, a aplicação da ANOVA de uma via para medidas 
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repetidas revelou diferença entre os tratamentos (F5,23= 8,430, p = 0,02), sendo que o 

tratamento com CRF foi diferente comparado (P < 0,05, Newman-Keuls) com Controle, 

Sham e ASTR 2B+CRF (Figura 10). Entretanto, Controle, Sham e ASTR+CRF não 

diferiram entre si (Figura 10). A duração média da IT neste grupo foi no Controle foi 

123,5 ± 20,6 s, no Sham 123,2 ± 12,4 s, para o CRF 230,8 ± 30,8 s e para ASTR 

2B+CRF a média foi de 122,7 ± 13,8 s. 

  



44 
 

 

Figura 7: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle), após 

a cirurgia (Sham) e após a administração do antagonista para receptores CRF2, Astressin 2B, 

(ASTR 2B) nas doses de 0,4 µg/0,2 µl (A) e 0,8 µg/0,2 µl (B) no BLA (n = 5). As barras 

verticais representam o EPM. * P < 0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado com os 

demais grupos. 

 

Figura 8: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle) e após 

a cirurgia (Sham), após a administração do CRF (0,2 µg/0,2 µl) e após o pré-tratamento com 

Astressin 2B (ASTR 2B, 0,2 µg/0,2 µl), antagonista de receptores CRF2 seguido pela 

microinjeção de CRF no BLA (n = 7). As barras verticais representam o EPM. * P < 0,05 teste 

de Newman-Keuls quando comparado com demais grupos. 
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Figura 9: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle), após 

a cirurgia (Sham) e após a administração do antagonista para receptores CRF2, Astressin 2B, 

(ASTR 2B) nas doses de 0,4 µg/0,2 µl (A) e 0,8 µg/0,2 µl (B) no CeA (n = 5). As barras 

verticais representam o EPM. * P < 0,05 teste de Newman-Keuls quando comparado com 

episódio Sham. 

 

Figura 10: Duração média dos cinco episódios de imobilidade tônica (IT) antes (Controle) e 

após a cirurgia (Sham), após a administração do CRF (0,2 µg/0,2 µl) e após o pré-tratamento 

com Astressin 2B (ASTR 2B, dose de 0,2 µg/0,2 µl), antagonista de receptores CRF2 seguido 

pela microinjeção de CRF no CeA (n = 6). As barras verticais representam o EPM. * P < 0,05 

teste de Newman-Keuls quando comparado com demais grupos. 
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Figura 11: Representação esquemática de secções frontais obtidas em planos representativos da 

amígdala de cobaias: [■] CP 376395 nas concentrações de 0,4 μg/0,2 μl e 0,8 μg/0,2 ul; [∆] 

CRF na dose de 0,2 μg/0,2 μl precedida por CP 376395 na concentração de 0,4 μg/0,2 μl; [□] 

Astressin 2B nas concentrações de 0,4 μg/0,2 μl e 0,8 μg/0,2 μl; [▲] CRF na dose de 0,2 μg/0,2 

μl precedida por Astressin 2B na concentração de 0,4 μg/0,2 μl. Abreviações: BLA: núcleo 

basolateral da amígdala; CeA: núcleo central da amígdala; TO: trato óptico. Todas as 

microinjeções foram realizadas do lado esquerdo, a representação do lado direito é para melhor 

visualização. O número de pontos pode ser menor do que o número de cobaias em cada grupo 

devido a sobreposições de sítios de microinjeção. 
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Protocolo 3: Avaliação do envolvimento de receptores CRF1 ou CRF2 do núcleo 

basolateral e central da amígdala na locomoção em cobaias 

Os resultados do presente trabalho mostram que o tratamento com antagonistas 

de receptores CRF1(CP-376395) ou CRF2 (astressin 2B) no núcleo basolateral ou 

central da amígdala não promovem alteração da atividade locomotora em cobaias 

(Figura 12A e 12B). 

A aplicação da ANOVA de uma via apontou que não há diferença entre os 

tratamentos administrados intra-BLA (F 4,24= 0,148, p = 0,962), ou intra-CeA (p = 

0,962). A média de quadrados percorridos após os distintos tratamentos realizados no 

BLA foi de 2,56 ± 1,02, para o grupo Salina, 3,04 ± 1,16para o CP-376395 (0,8 µg/0,2 

µl), 2,64 ± 1,21 para o Astressin 2B (0,8 µg/0,2 µl ), 2,52 ± 0,73 para CP-37+CRF e 

3,52 ± 1,30 para ASTR 2B+CRF (Figura 12A). Nos grupos que receberam os 

tratamentos intra-CeA as médias obtidas no grupo Salina foi 4,07 ± 1,33, para o CP-

376395 (0,8 µg/0,2 µl) 3,33 ± 1,38, para o Astressin 2B (0,8 µg/0,2 µl) 3,20 ± 1,24, para 

o CP-37+CRF 4,37 ± 1,82 e para ASTR 2B+ CRF 2,33 ± 1,56 (Figura 12B). 
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Figura 12: Efeito dos distintos tratamentos no núcleo basolateral da amígdala (BLA, A) e no 

núcleo central da amígdala (CeA, B) na atividade locomotora por 5 minutos no campo aberto 

em cobaias. A atividade locomotora foi registrada imediatamente após microinjeção de Salina 

0,9% (0,2 µl), CP 376395 (CP-37, 0,8 µg/0,2 µl),Astressin 2B (ASTR 2B,0,8 µg/0,2 µl), e do 

CP 37 e ASTR 2B na dose de 0,4 µg/0,2 µl seguidos por CRF (0,2 µg/0,2 µl) no mesmo sítio. 

As barras verticais representam o EPM. Os números acima das barras representam o número de 

animais em cada grupo. 
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Figura 13: Representação esquemática de secções frontais obtidas em planos representativos da 

amígdala de cobaias: [●] Salina 0,9% 0,2 μl; [■] CP 376395 nas concentrações de 0,4 μg/0,2 μl e 

0,8 μg/0,2 ul; [∆] CRF na dose de 0,2 μg/0,2 μl precedida por CP 376395 na concentração de 

0,4 μg/0,2 μl; [□] Astressin 2B nas concentrações de 0,4 μg/0,2 μl e 0,8 μg/0,2 μl; [▲] CRF na 

dose de 0,2 μg/0,2 μl precedida por Astressin 2B na concentração de 0,4 μg/0,2 μl. Abreviações: 

BLA: núcleo basolateral da amígdala; CeA: núcleo central da amígdala; TO: trato óptico. Todas 

as microinjeções foram realizadas do lado esquerdo, a representação do lado direito é para 

melhor visualização. O número de pontos pode ser menor do que o número de cobaias em cada 

grupo devido a sobreposições de sítios de microinjeção. 
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Figura 14: Fotomicrografias de cortes transversais do encéfalo de cobaia. Representativo dos 

grupos experimentais apresentados neste trabalho com cânula-guia, dirigida para o núcleo 

basolateral(BLA) e central da amígdala (CeA), após coloração por técnica de Nissl. Aumento de 

2,5X. Legendas: TO: trato óptico; BLA: núcleo basolateral da amígdala; CeA: núcleo central da 

amígdala. 
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Os resultados deste trabalho mostram que o bloqueio dos receptores CRF1 e 

CRF2 no BLA e no CeA reduziram a duração da resposta defensiva de imobilidade 

tônica (IT) em cobaias. Inversamente, a ativação destes receptores no BLA e no CeA 

aumentou o tempo de IT, demonstrado pela administração de CRF nestas regiões 

amigdaloides. Ainda, os antagonistas específicos para receptores CRF1 e CRF2 foram 

capazes de bloquear o aumento da duração da IT induzida pelo CRF administrado no 

mesmo sítio. Estes resultados sugerem que o efeito promovido pelo CRF no BLA e no 

CeA ocorre por atuação conjunta em receptores CRF1 e CRF2. Em adição, é importante 

ressaltar que as drogas, nas doses utilizadas neste estudo não promoveram alteração da 

resposta motora, desde que não alteraram a atividade no teste do campo aberto, o que 

por si só, poderia alterar a resposta de IT. Assim, é possível que sugerir que o bloqueio 

específico de receptores CRF1 e CRF2 do BLA e do CeA promovem redução do medo 

e/ou da ansiedade, resultando em redução da resposta de IT em cobaias. 

O comportamento de IT é uma reação inata e o medo intenso é fator principal 

para desencadeamento desta resposta, portanto, o medo influencia na duração da IT 

(Ratner, 1967; Klemm 2001). Dentro desta perspectiva, estudos tem mostrado que a 

ativação de receptores CRF no BLA levam ao aumento de respostas relacionadas ao 

medo e a ansiedade (Sajdyk et al., 1999), e o mesmo ocorre no CeA (Kalin et al., 1994; 

Skorzewska et al., 2009). Em conjunto, estes resultados sugerem que o aumento da 

liberação de CRF na amígdala e a ativação de receptores CRF são um substrato neural 

para reações de medo (Koob, 1999; Shekar et al., 2005; Kalin et al., 1994; Skorzewska  

et al., 2009; Sajdyk et al., 1999). 

Segundo Graeff (1990), o medo inato é organizado por um circuito neural 

denominado de “Sistema Cerebral Aversivo”, o qual é composto pela amígdala, 

hipotálamo medial e substância cinzenta periaquedutal. Em particular, o BLA é uma 

estrutura criticamente envolvida na resposta emocional do medo, do estresse e da 

ansiedade (Sajdyk e Shekar, 1997a,b; Sanders et al., 1995; Sanders e Shekar, 1991, 

1995a,b), possivelmente sendo responsável pela percepção de estímulos aversivos. Por 

sua vez, o CeA é relacionado com o envio de eferências para os componentes do 

sistema nervoso central responsáveis pelos componentes autonômicos e somáticos que 

ocorrem nas reações de medo (Davis, 1998). Em geral, o complexo amigdalóide, 

contribui para respostas de medo e ansiedade atribuindo significado emocional e 

motivacional ao estímulo sensorial (Jones e Mishkin, 1972; Gaffan et al., 1988; Ledoux, 

2000). 
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O fator liberador de corticotropina (CRF) está envolvido na coordenação de 

respostas autonômicas, endócrinas e nas respostas comportamentais ao estresse 

(Carrasco e Van de Kar, 2003; Vale et al., 1981 e 1982; Landgraf, 2001). De fato, a 

liberação de CRF, e a subsequente secreção de glicocorticóides exercem papel 

fundamental na preparação do organismo a lidar com insultos iminentes, 

particularmente perante pistas ambíguas, tais como aqueles eliciados por ambiente 

aversivo (Merali et al., 2004). Também é importante citar que o CRF tem papel 

primordial nas respostas de luta e fuga, aumentando o débito cardíaco e o nível de 

glicocorticóides, inibindo a função digestiva (Dunn e Berridge, 1990), além de levar ao 

aumento da ansiedade (Takahashi et al., 1989b). Os efeitos do CRF se dão por seu 

acoplamento aos receptores CRF1 e CRF2 (Eckart et al., 2002; Hauger et al., 2003; 

Hillhouse e Grammatopoulos, 2006). Estes receptores são ligados a proteína G e 

expressos em regiões discretas do encéfalo. Com destaque, receptores para CRF1 

encontram-se em diversas áreas encefálicas de roedores, enquanto o CRF2 tem 

distribuição mais restrita, com maior expressão no hipotálamo ventromedial, núcleo 

dorsal da rafe e septo lateral (Van Pett et al., 2000). Neste sistema de neurotransmissão, 

é possível que o CRF1 controle a ativação do eixo HPA (Bale et al., 2000), sendo 

responsável pela mediação de diversos efeitos comportamentais do CRF (Bale e Vale, 

2004). É importante ressaltar que os efeitos do CRF1 e CRF2 no estresse e na ansiedade 

ainda são motivo de intensa discussão. Assim, enquanto a ativação dos receptores CRF1 

tem sido associada com aumento das reações ao estresse e ansiedade, não há consenso 

sobre a participação dos receptores CRF2 (Fèkete e Zorilla, 2007; Zorrilla et al., 2013). 

Os resultados do presente trabalho mostram que o bloqueio dos receptores CRF1 

no BLA e no CeA reduziram a duração do tempo IT, indicando efeito ansiolítico. 

Inversamente, a administração de CRF aumentou o tempo IT quando administrado 

nestes mesmos núcleos, corroborando resultados anteriores (Donati e Leite-Panissi, 

2011). De fato, trabalho de Sajdyk et al. (1999) e de Spiga et al., (2006) descreveram 

que a administração de CRF ou urocortina 1 (agonista para receptores CRF1 e CRF2, 

com maior afinidade para o receptor CRF1) no BLA provocou efeito ansiogênico 

avaliado pelo teste de interação social em ratos, sendo este efeito revertido pelo 

antagonismo de receptores CRF1. Ainda, enquanto que injeções sistêmicas e 

intracerebroventriculares de antagonistas não-peptídicos para CRF1 (CP-145,526, 

antalarmin ou DMP696) reduziram comportamentos defensivos no labirinto em cruz 

elevado e no teste claro/escuro (para revisão Bale e Vale, 2004; Carrasco e Van de Kar, 
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2003). Injeções sistêmicas, intracerebroventriculares e microinjeções intra-septais de 

agonistas para CRF1 atenuaram comportamentos defensivos (Radulovic et al., 1999). É 

possível que essas diferenças nos efeitos comportamentais envolvam circuitos neurais 

independentes mediando diferentes modelos etológicos correlacionados com as 

respostas defensivas (Lowry e Moore, 2006), e indicam a necessidade de manipulações 

sítio-específicas do sistema CRF (Todorovic et al., 2005). 

Com relação ao sistema de receptores para CRF do CeA, estudos prévios 

mostram que animais introduzidos a ambiente não-familiar (estímulo estressor) é 

acompanhado por robusta liberação de CRF no CeA, (Richter et al, 1995; Merali et al., 

1998; Cook, 2001). Ainda, a administração de CRF no CeA (Wiersma et al., 1997), ou 

no leito do núcleo da estria terminal, estrutura considerada como parte da extensão da 

amígdala (Lee et al., 2008) promoveu efeito ansiogênico em distintos testes 

comportamentais. Por outro lado, a administração de um antagonista para CRF1 ou de 

nucleotídeos antisense do receptor CRF1 no CeA reduziu comportamentos de 

isolamento social e de congelamento em teste de condicionamento aversivo (Heinrichs 

et al., 1992; Liebsch et al., 1995). Vicentini et al. (2014) mostraram que o antagonismo 

do receptor para CRF1reduziu a latência das respostas de esquiva avaliadas no teste do 

labirinto em “T”, indicando efeito ansiolítico deste antagonista. Ainda no estudo de 

Vicentini et al. (2014), o antagonismo foi capaz de reverter os efeitos ansiogênicos 

promovidos pelo CRF (facilitação de esquiva no labirinto em “T”). Desta forma, os 

resultados obtidos neste estudo, corroboram os dados obtidos na literatura, desde que a 

administração de antagonista para receptores CRF1 no CeA reduziu a duração da 

resposta de IT em cobaias. 

Considerando o mecanismo de ação do CRF, estudos têm demonstrado que 

baixas doses de CRF podem ativar preferencialmente receptores CRF1 em neurônios de 

projeção glutamatérgicos, em neurônios serotoninérgicos ou colaterais glutamatérgicos 

dentro do córtex pré-frontal medial (Vertes, 2004; Zhou et al. 2010). De fato, a 

inativação global do CRF1 no prosencéfalo (onde se encontram predominantemente 

neurônios glutamatérgicos) reduziu a emissão de comportamentos defensivos (Refojo et 

al., 2011). Diante do contexto, considerando o envolvimento dos receptores CRF1 na 

modulação do medo e da ansiedade, é possível que outros mecanismos e sistemas de 

neurotransmissores atuem sinergicamente. Dentro deste contexto, achados revelaram 

que aplicações in-vitro de CRF em fatias do córtex pré-frontal medial potencializou a 

inibição pré-sináptica desta região, via inibição dos neurônios serotoninérgicos, os quais 



55 
 

são estão sob controleda atividade gabaérgica (Tan et al., 2004). Essa potencialização 

da atividade neuronal gabaérgica do córtex pré-frontal medial pode reduzir a ativação da 

amígdala, levando a redução dos comportamentos defensivos via projeções diretas do 

córtex infralímbico para os núcleos medial, central, basomedial ou cortical da amígdala, 

ou projeções diretas do córtex pré-limbico para a parte capsular do núcleo central da 

amígdala (Pentkowski et al., 2013). Alternativamente, projeções do córtex pré-frontal 

medial para neurônios intercalados no BLA inibe a via de saída do CeA (Likhtik et al., 

2005). 

No presente estudo, o bloqueio dos receptores CRF2no BLA e CeA também 

promoveu efeito ansiolítico ou de redução do medo, evidenciado pela redução da 

resposta de IT em cobaias. Estes resultados corroboram trabalho de Henry et al. (2006) 

onde a administração de Astressin 2B no septo lateral de ratos bloqueou o efeito 

ansiogênico promovido pela urocortina 2 em animais submetidos ao estresse. 

Entretanto, é importante ressaltar que a ativação dos receptores CRF2 parece exercer 

efeitos distintos de acordo com o modelo animal e a situação emocional. Nesta 

perspectiva, Liu et al. (2005) reportaram que a urocortina 1 deprimiu a atividade de 

neurônios septais por ativação dos receptores CRF2, mas resultou em efeito oposto 

depois de realizado o teste de retirada de cocaína, mostrando assim, facilitação do 

aumento de correntes excitatórias glutamatérgicas pós-sinapticas. Ainda, Pernar et al 

(2004) demonstraram que baixas doses de urocortina 2 inibiu neurônios 

serotoninérgicos no núcleo dorsal da rafe de ratos, enquanto que altas doses 

promoveram ativação destes neurônios. Os autores sugeriram que estes efeitos 

contrários poderiam ser mediados pela ativação de receptores CRF2 em interneurônios 

GABAérgicos. Ainda, Henry et al. (2006) sugerem que os receptores CRF2 modulam o 

comportamento emocional por meio da inibição de vias colaterais GABAérgicas 

oriundas de neurônios localizados nos neurônios do septo lateral que se projetam para 

regiões encefálicas envolvidas na modulação comportamental. 

Seguindo esta linha de investigação, o tratamento i.c.v com antisauvagine-30 

(antagonista de receptor CRF2) aumentou a resposta de medo condicionado de forma 

dose-dependente e elevou o nível de corticosterona no plasma sanguíneo em animais 

que foram expostos a condições aversivas (Skorzewska  et al., 2011). No trabalho de 

Elharrar et al. (2013) a administração de um lentiviral, o qual produz aumento da 

expressão do receptor CRF2, na divisão medial póstero-intermédia do leito do núcleo da 

estria terminal de ratos com alta susceptibilidade ao estresse, reduziu comportamentos 
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relacionados ao estresse. Ainda, no estudo de Pelleymounter et al. (2002) a 

administração i.c.v. do antisauvagine-30 mostrou efeito ansiolítico em camundongos 

avaliados no teste de exploração em campo, no marble burying e no labirinto em cruz 

elevado. Contudo, não alterou a atividade locomotora ou o nível de ACTH ao estresse 

após contenção física (Pelleymounter et al., 2002). Em contrapartida, estudos 

mostraram que o antisauvagine-30 poderia promover efeito ansiogênico (Radulovic et 

al., 1999; Kishomoto et al., 2000). Em particular, a administração de antisauvagine-30 

no septo lateral intermédio reforçou o condicionamento aversivo ao contexto (Radulovic 

et al., 1999), bem como, uma única injeção de antisauvagine-30 (400ng, i.c.v.) em 

camundongos selvagens adultos aumentou a ansiedade avaliada no teste de labirinto em 

cruz elevado (Kishomoto et al., 2000). Porém, outro achado (Hubbard et al., 2007) 

mostrou que a administração de antagonista de receptores CRF2 no BLA 

(antisauvagine-30) não foi efetivo em reduzir respostas de medo no teste de 

condicionamento aversivo. Juntos, estes resultados sugerem o envolvimento dos 

receptores CRF2 na modulação dos comportamentos emocionais, entretanto, o 

mecanismo pelo qual ele modula estas respostas ainda necessita ser elucidado. 

De maneira geral, o envolvimento dosreceptores CRF1 na mediação da 

ansiedade, depressão e respostas do eixo HPA ao estresse parece claro, enquanto o 

envolvimento do CRF2 não está esclarecido. Os dados citados sugerem duas hipóteses: 

1) a ativação do receptor CRF1 inicia as respostas de medo e ansiedade, enquanto a 

ativação do receptor CRF2 estabelece homeostase por contraposição aos efeitos 

adversos da sinalização do receptor CRF1 (Reul e Holsboer, 2002); 2) os receptores 

CRF1 e CRF2 contribuem de maneira antagônica no comportamento defensivo, onde os 

receptores CRF1 medeiam respostas defensivas ativas decorrentes de estressores 

escapáveis e o CRF2 medeia respostas de ansiedade por estímulos incontroláveis e 

inescapáveis (para revisão, Hauger et al., 2006). 

Ainda, é possível que o estresse promova alteração da atividade de receptores 

CRF, em especial, dos receptores CRF2 nos comportamentos relacionados à ansiedade. 

Valdez et al. (2002, 2003) reportaram que o tratamento i.c.v. com a urocortina 2 e 3 

reduziu a ansiedade em ratos previamente manuseados por 1 semana e habituados ao 

ambiente do local de teste (teste de retirada defensiva ) por 2 horas antes da 

administração da droga e do início do teste comportamental. Venihaki et al. (2004) 

relataram efeitos ansiolíticos da urocortina 3 administrada i.c.v. em camundongos 

C57BL/6 que foram previamente manuseados quando comparados com camundongos 
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controle. De interesse especial, estudo de Henry et al. (2006), mostrou que o Astressin 

2B não teve efeito em situações de baixo estresse, mas reduziu comportamentos 

compatíveis com ansiedade quando os animais eram submetidos a estresse por 

imobilização. Assim, é pertinente sugerir que o antagonismo de receptores CRF2 foi 

ansiolítico em situações de alto nível estresse. 

Considerando o mecanismo dos receptores CRF no complexo amigdaloide, 

estudos têm sugerido a existência de uma microcircuitaria entre o BLA e o CeA 

envolvido na modulação comportamental. Em particular, estes estudos mostraram que o 

BLA pode modular a via de saída do CeA via projeções diretas para o subnúcleo medial 

do CeA, bem como por meio de uma via indireta que conduz retroalimentação negativa 

a subdivisão medial do CeA (CeAm), via ativação de neurônios GABAérgicos da 

subdivisão lateral do CeA (CeAl) (Ciocchi et al., 2010; Haubensak et al., 2010; Tye et 

al., 2011). Embora mecanismo da microcircuitaria citada não esteja totalmente 

esclarecido, Silberman e Winder (2013) mostraram que o aumento de CRF no CeAl 

pode aumentar a transmissão glutamatérgica. Desta forma, pode ocorrer modulação da 

transmissão excitatória oriunda das aferências do BLA sinergicamente ou por oclusão 

funcional, como a transmissão glutamatérgica do BLA pode ser menos saliente 

(Silberman e Winder, 2013). Por fim, a excitação do CeAl mediada pelo CRF poderia 

aumentar a retroalimentação negativa do CeAm e por sua vez reduzir os 

comportamentos de medo e ou estresse (Silberman e Winder, 2013). 

O estudo de Ugolini e colabodores (2008) mostrou que a potenciação de longo 

prazo induzida por CRF pode ser uma característica de diversas áreas límbicas e ser um 

importante regulador do aprendizado e da memória. A plasticidade no BLA é vista 

como importante fator para o desenvolvimento de desordens de ansiedade (Rainnie et 

al., 2004; Shekar et al., 2005). A administração repetida de urocortina no BLA 

sensibilizou os neurônios desta estrutura, levando ao desenvolvimento do estado crônico 

de ansiedade (Sajdyk e Gehlert, 2000), bem como facilitou a esquiva inibitória em ratos 

(Liang e Lee, 1988). Antagonistas para o receptor CRF1 inibiram a consolidação da 

memória aversiva (Roozendal et al., 2002), um processo que parece ser dependente da 

atividade do BLA (McGaugh, 2004; Paré, 2003). Ainda,Ugolini et al. (2008), sugerem 

que o aumento a longo prazo da responsividade de neurônios do BLA a estimulação 

aferente induzida por CRF é mediada por receptores CRF1. Assim, a liberação aguda de 

CRF na amígdala pode contribuir não somente para a ansiedade em resposta a um 
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estímulo aversivo, mas também para consolidação da memória para estímulo aversivo e 

para o contexto (Ugolini et al., 2008). 

A exposição ao estresse de forma prolongada, excessiva e incontrolável 

representa um fator de risco comum a varias doenças psiquiátricas, incluindo depressão, 

esquizofrenia e ansiedade (Bale, 2005; Korte et al., 2005, Nemeroff et al., 1984). Os 

dados citados e compilados nesta discussão confirmam que a modulação do 

comportamento emocional pelos receptores CRF ainda são, por vezes, antagônicos, e 

necessitam de mais estudos que envolvam manipulações sítio-específicas de outras 

áreas encefálicas. Além disso, é possível que a contribuição do CRF1 e CRF2 para a 

depressão e ansiedade pode variar de acordo com o sexo, como ocorre em seres 

humanos em estados de depressão (Bale e Vale, 2003). 

Em suma, os resultados do presente trabalho sugerem que o antagonismo dos 

receptores CRF1 e CRF2 dos núcleos basolateral e central da amígdala reduzem a 

duração do comportamento de IT, indicando redução do medo e/ou ansiedade, visto que 

para ocorrência do comportamento de IT é necessário o medo intenso (Klemm, 1971; 

Gallup, 1977). Em contraste, a ativação inespecífica destes receptores pelo CRF 

aumenta a resposta de IT, aumentando o medo e/ou ansiedade, sendo este efeito 

bloqueado por antagonistas de receptores CRF1 e CRF2, isoladamente. Ainda, as drogas 

utilizadas, em suas doses efetivas para alteração a resposta de IT, não promoveram 

alterações na locomoção das cobaias avaliadas no teste de campo aberto, evidenciando 

que os efeitos observados não são devidos a alteração motora. 
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                                                                   Conclusões 
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 Os resultados do trabalho mostram que o antagonismo dos receptores CRF1 nos 

núcleos basolateral e central da amígdala reduzem a duração do comportamento 

de imobilidade tônica em cobaias; 

 O antagonismo dos receptores CRF2 dos núcleos basolateral e central da 

amígdala reduzem o tempo de duração do tempo de IT, sugerindo participação 

do medo inato em cobaias; 

 A administração prévia de antagonistas específicos para receptores CRF1 ou 

CRF2 nos núcleos basolateral e central da amígdala alteram o aumento da 

duração da resposta de IT em cobaias induzida pela microinjeção de CRF nestes 

mesmos núcleos amigdaloides. 

 A alteração do tempo da resposta de IT por administração dos antagonistas 

(CRF1 e CRF2) e do agonista para CRF observada no estudo é possivelmente 

resultado da modulação do medo inato e não por influência da motricidade, visto 

que esses fármacos não causaram alterações na motricidade avaliada no teste de 

locomoção em campo aberto. 
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