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Resumo 
Introdução: Adversidades no início da vida representam fatores de risco para 
transtornos psiquiátricos relacionados ao estresse, como ansiedade e depressão. Estas 
condições patológicas caracterizam-se por prejuízo no comportamento social, refletido 
por evitação e evasão do convívio social. Entre os diversos modelos de adversidade na 
infância, a privação materna por 24 h representa a perda temporária e pontual dos 
cuidados maternos, apresentando, assim, a vantagem de indicar a importância da idade e, 
consequentemente, da ontogênese, em que este tipo de adversidade pode alterar a 
trajetória do desenvolvimento do sistema nervoso central e do comportamento. 
Objetivos: Neste estudo, foram avaliados o comportamento do tipo ansioso no campo 
aberto, o interesse social e as concentrações de corticosterona de animais adolescentes, 
de ambos os sexos, controle não-manipulados (CTL), privados da mãe por 24 h aos 3 
(PM3) ou aos 11 dias de vida (PM11) e testados entre os dias pós-natais (DPNs) 40 e 45. 
Metodologia: Foram utilizadas 24 ninhadas, distribuídas nos três grupos, CTL, PM3 e 
PM11. Cada ninhada foi padronizada para quatro machos e quatro fêmeas no DPN 1. No 
dia designado para a privação materna, as ninhadas inteiras foram retiradas da gaiola-
moradia e transferidas para uma gaiola contendo maravalha limpa, misturada com 
material do ninho. As gaiolas foram colocadas sobre mantas térmicas ajustadas para 30 a 
33oC, a fim de mimetizar a temperatura do ninho, por 24 h. Ao final da privação, as 
ninhadas foram reunidas com suas mães e permaneceram juntas, sem qualquer outro 
distúrbio, além da limpeza das gaiolas, até o desmame, no DPN 21. Entre os DPNs 40 e 45, 
dois machos e duas fêmeas de cada ninhada foram designados como não-testados, para 
fornecer os parâmetros biológicos basais, enquanto que os animais restantes foram 
expostos ao campo aberto, por 10 min, para habituação e avaliação do comportamento do 
tipo ansioso e durante a sessão foi contabilizada a locomoção nos segmentos centrais e 
periféricos do aparato. No dia seguinte, após 24 h, os mesmos animais foram expostos ao 
teste de investigação social, que consistiu em colocar o animal experimental no centro do 
campo aberto, contendo duas cestas de metal: uma delas estava vazia e outro continha um 
animal de mesmo sexo, idade, mas desconhecido (animal-alvo). Durante a sessão de 10 
min o animal experimental pode explorar ambas as cestas e foram contabilizados os 
comportamentos de exploração em cada uma das cestas. Machos e fêmeas foram testados 
em dias diferentes e as sessões foram gravadas e analisadas off-line. Trinta minutos após 
o teste de investigação social, ou no momento correspondente para os animais não-
testados, os animais foram decapitados para obtenção de plasma, a fim de determinar as 
concentrações basais e pós-teste de corticosterona. Após a coleta de sangue o ciclo estral 
foi averiguado. Resultados: Fêmeas PM3 em proestro ambularam menos no centro do 
campo-aberto do que as fêmeas CTL e PM11 na mesma fase, indicando perfil mais ansioso. 
Machos PM3, por sua vez, apresentaram menor taxa de investigação social quando 
comparados aos grupos CTL e PM11. O teste social eliciou resposta hormonal semelhante 
em todos os grupos, ou seja, independente do sexo e do grupo, as concentrações pós-teste 
de corticosterona foram maiores do que as basais. Conclusão: Estes resultados sugerem 
que a privação materna tem maior impacto sobre o comportamento ansioso quando 
imposta em idade mais precoce, do que em idade mais avançada, com evidente 
dimorfismo sexual para esses efeitos. 
 
Palavras-chave: privação materna, estresse neonatal, comportamento social, 
adolescência, ansiedade, corticosterona 
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Abstract 
 
Introduction: Early life adversity represents major risk factors for stress-related 
psychiatric disorders, such as anxiety and depression. These pathological conditions are 
characterized by impairment of social behavior, reflected by avoidance of social 
interaction. Among the numerous models of childhood adversity, 24 h of maternal 
deprivation can be considered a transient loss of maternal care, displaying the advantage 
of pointing out to the importance of age and, consequently, of the ontogenesis, for the 
outcomes of this manipulation on the brain and behavior developmental trajectory. 
Objectives: In the present study, anxiety-like behavior was evaluated in the open field, 
social interest and corticosterone response to the social investigation test, in male and 
female adolescent rats that were either non-manipulated – control (CTL), maternally-
deprived on postnatal day (PND) 3 (DEP3) or on PND 11 (DEP11), tested between PNDs 
40 and 45. Methods: Twenty four litters were distributed throughout the three groups, 
CTL, DEP3 and DEP11. Each litter was standardized to contain four males and four 
females on PND 1. On the day of maternal deprivation (PND 3 or PND 11), whole litters 
were removed from the maternity-cage and placed in another cage containing clean 
sawdust, mixed with nest material. This cage was placed on a heating pad adjusted to 30 
to 33oC, in order to mimic the nest temperature, for 24 h. At the end of the deprivation 
period, the litters were reunited with their dams and remained together, without any 
disruption, except from routine cage cleaning, until weaning on PND 21. Between PNDs 
40 and 45, two males and two females from each litter were assigned to non-tested 
animals, in order to provide for basal corticosterone plasma levels, whereas the 
remainder were exposed to the open field, for 10 min, for habituation to and assessment 
of anxiety-like behavior and during the session locomotion in the central and peripheral 
segments was counted. On the next day, 24 h after the anxiety-like behavior assessment, 
the same animals were exposed to the social investigation test, which consisted of placing 
them, individually, in the center of the open field, containing two metal baskets: one was 
empty and the other enclosed a target rat, of the same sex and age as the experimental 
animal. During the 10 min session, the experimental animal could explore the baskets and 
the environment and the ratio of empty:target baskets exploration was calculated. All 
session were video-recorded and analyzed offline. Thirty min after the social 
investigation test, or at the corresponding moment for non-tested rats, animals were 
blood sampled by decapitation, in order to provide basal and post-test corticosterone 
plasma levels. After the blood sampling, the phase of the estrous cycle was checked. 
Results: DEP3 females in proestrous ambulated less in the center of the open field than 
CTL and DEP11 females in the same estrous phase. Males, on the other hand, displayed 
reduced social investigation ratio, when compared with CTL and DEP11 counterparts. The 
social test elicited a hormonal response that was similar for all groups and sexes, e.g., 
regardless of the group and sex, post-test corticosterone plasma levels were higher than 
basal. Conclusion: These results suggest that maternal deprivation had a higher impact 
on anxiety-like behavior when it happened earlier than later in development, with an 
evident sexual dimorphism. 
 
Key-words: maternal deprivation, neonatal stress, adolescence, anxiety, social behavior 



 

 

 

1 

1. Introdução 

 

A vulnerabilidade e a resiliência a eventos estressores são características 

individuais que resultam da interação entre o arcabouço genético e o ambiente (Plotsky 

et al., 1998). Os efeitos de programação que o estresse pode exercer sobre a trajetória do 

desenvolvimento do sistema nervoso central (SNC) dependem da idade (janelas de 

vulnerabilidade) em que o organismo é submetido ao estímulo, sendo que o período 

neonatal e a adolescência representam fases particularmente propícias para alteração da 

forma como o indivíduo responde, hormonal e comportamentalmente, ao estresse, devido 

à intensa atividade neuroplástica que ocorre durante estes períodos (Andersen and 

Teicher, 2008). Eventos adversos durante as janelas de vulnerabilidade, tais como abuso 

psicológico e sexual, negligência parental, violência em casa e perda dos pais, podem 

aumentar a vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos 

relacionados ao estresse, como ansiedade e depressão (Heim et al., 2004), enquanto que 

o suporte social encontrado nesses momentos podem ser determinantes para a resiliência 

ao estresse (Cohen and Wills, 1985; Kessler et al., 1985).  

 A ontogênese da resposta neuroendócrina de estresse e a importância da presença 

materna para garantir o desenvolvimento adequado dessa resposta são extremamente 

relevantes para este contexto, em vista dos numerosos estudos epidemiológicos que 

apoiam a hipótese de que o estresse neonatal representa um dos mais poderosos fatores 

de risco para o surgimento de transtornos psiquiátricos associados ao estresse na idade 

adulta (Agid et al., 1999; Bremner & Vermetten, 2001; Essex et al., 2011; Graham et al., 

1999; Hazel et al., 2008; Heim et al., 2008).  

 As relações sociais representam importante proteção contra eventos de estresse. 

Assim, as respostas hormonais e comportamentais ao estresse são atenuadas em seres 
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humanos que têm acesso ao apoio social (McQuaid et al., 2016), em primatas (Coe et al., 

1982) e em ratos (Davitz & Mason, 1955) alojados em grupo, comparados a animais 

mantidos individualmente. Durante o desenvolvimento, a principal relação social do 

neonato é com sua mãe e rupturas da relação mãe-filhote resultam em alterações 

persistentes da atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA, acrônico do termo 

em inglês Hypothalamic-pituitary-adrenal), em seres humanos (Azak et al., 2013),  

primatas (Mendoza et al., 1978), bem como em roedores, com os modelos de separação 

materna por 3 a 6 h (Lundberg et al., 2017; Plotsky & Meaney, 1993), material limitado 

para a construção de ninho (Rice et al., 2008) e privação materna por 24 h (Stanton et al., 

1988).  

 Trabalhos recentes de nosso e de outros grupos mostram que o paradigma da 

privação materna produz alterações comportamentais que relembram sintomas de 

ansiedade (Barbosa et al., 2012; Faturi et al., 2010) e esquizofrenia (Ellenbroek et al., 

2002; Husum et al., 2002) em animais adultos. Em animais adolescentes, este paradigma 

produziu aumento de comportamentos relacionados à ansiedade e depressão quando 

imposto nos dias pós-natais 3 (dados não-publicados) e 9 (Girardi et al., 2014), mas não 

no dia 11 (dados não publicados). 

 

1.1. Justificativa 

Considerando que o retraimento ou evitação social são sintomas de esquizofrenia, 

depressão, ansiedade social e transtorno de estresse pós-traumático e que esses 

transtornos manifestam-se na adolescência, no presente estudo avaliou-se o 

comportamento social de ratos machos e fêmeas adolescentes que foram submetidos à 

privação materna em idade precoce (dia pós-natal [DPN] 3) ou no meio do período de 

desenvolvimento (DPN 11). Para tanto, utilizou-se o teste de investigação social, seguido 
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da coleta de sangue para avaliação da resposta de estresse, com o objetivo de estender a 

caracterização fenotípica das consequência desse paradigma, de modo a estabelecer as 

validades de face e constructo deste modelo de vulnerabilidade para transtornos 

psiquiátricos. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivos Gerais 

 Os objetivos do presente estudo foram avaliar os efeitos da privação materna (PM) 

em dois momentos distintos do desenvolvimento, sobre os comportamentos do tipo 

ansioso e social, e a resposta de corticosterona (CORT), em machos e fêmeas adolescentes. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Comparar os efeitos da PM no DPN 3 ou DPN 11 aos de animais controles não-privados 

(CTL) em ratos machos e fêmeas adolescentes (DPN 40-45) no comportamento do tipo 

ansioso, medido no campo-aberto. 

2. Comparar os efeitos da PM no DPN 3 ou DPN 11 aos de animais CTL em ratos machos e 

fêmeas adolescentes (DPN 40-45) no comportamento social, avaliado pelo teste de 

investigação social. 

3. Comparar os efeitos da PM no DPN 3 ou DPN 11 aos de animais CTL em ratos machos e 

fêmeas adolescentes (DPN 40-45) quanto à reatividade de CORT, pela determinação das 

concentrações basais e pós-teste de investigação social. 

4. Avaliar o efeito do sexo sobre as consequências da privação materna nos DPNs 3 e 11. 

 
 
 

 

2. Revisão da Literatura 
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2.1. Estresse e Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal  

 A adversidade faz parte da vida e os organismos são dotados de mecanismos 

fisiológicos que lhes permitem enfrentá-las. O acionamento destes mecanismos resulta 

em alterações metabólicas e comportamentais que garantem a sobrevivência do 

indivíduo e incluem aumento do aporte de glicose para músculos esqueléticos e encéfalo, 

aumento da vigília e atenção voltada ao estímulo, inibição da fome, etc. As consequências 

destas respostas adaptativas envolvem o aprendizado e memorização da situação 

desencadeante e das respostas bem-sucedidas de modo a permitir que em situações 

futuras, o organismo lance mão dessas estratégias (Sapolsky et al., 2000; Ulrich-Lai & 

Herman, 2009). Portanto, situações que demandam alterações adaptativas fazem parte 

do domínio da fisiologia e comportamentos normais e, portanto, não devem ser 

classificados como estressores. A definição de estresse, para fins deste trabalho, será um 

estímulo ou condição ambiental na qual as demandas excedem a capacidade adaptativa 

do organismo (Koolhaas et al., 2011). Frente a estas situações, o organismo lança mão de 

recursos pela ativação de dois sistemas hormonais, o eixo HPA e Sistema Nervoso 

Autonômico Simpático (SNS), cujos principais produtos periféricos são os glicocorticóides 

(GCs) e adrenalina, respectivamente (Ulrich-Lai & Herman, 2009). 

A ativação do eixo HPA tem início com os neurônios parvocelulares e 

magnocelulares do núcleo paraventricular do hipotálamo (NPH), que sintetizam e 

liberam, respectivamente, hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e arginina 

vasopressina (AVP). Os neurônios do NPH projetam-se para a eminência mediana do 

pedúnculo hipofisário (de onde esses neuropeptídios são liberados no sistema vascular 

porta-hipofisário), para medula espinhal e para o tronco cerebral, coordenando a 

resposta autonômica, fisiológica e neuroendócrina aos estímulos estressores (Swanson e 

Sawchenko, 1980). Ao serem liberados, CRH e AVP atuam em conjunto em células 
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especializadas da adeno-hipófise, para induzir a quebra da pró-ópio-melanocortina 

(POMC), cujos produtos incluem hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), β-endorfina e o 

hormônio estimulador de melanócitos (MSH). O ACTH, por sua vez, é liberado na corrente 

sanguínea e ao se ligar aos seus receptores localizados no córtex das glândulas adrenais, 

estimula a síntese e liberação dos GCs (Buckley and Ramachandran, 1981), cujo principal 

representante em primatas humanos e não-humanos é o cortisol, enquanto que em ratos 

e camundongos, é a CORT.  

Além de suas ações metabólicas, os GCs são importantes reguladores do 

desenvolvimento do SNC e da plasticidade neuronal, influenciando praticamente todos os 

aspectos do desenvolvimento neuronal, como a neurogênese, sinaptogênese, morfologia 

dendrítica e morte celular (McEwen, 2000). Vale lembrar que cerca de 90% de CORT 

circula no sangue ligada à globulina de ligação aos corticosteroides (CBG, acrônimo de 

corticosteroid binding globulin) e somente a porção livre tem a capacidade de se ligar aos 

receptores intracelulares. A CBG é uma proteína com alta afinidade por CORT e é regulada 

pela concentração do hormônio em uma razão diretamente proporcional. Sua função é de 

tamponar os tecidos-alvo contra os efeitos deletérios de altas concentrações de CORT, 

regulando a disponibilidade do hormônio em sua forma livre (Breuner and Orchinik, 

2002). 

 

2.2. A resposta de estresse em neonatos e a influência da mãe 

A ontogênese da resposta hormonal de estresse apresenta um padrão característico, 

no qual a qualidade do cuidado parental mantém as concentrações de GCs em níveis 

ótimos, adequados para o desenvolvimento do SNC (Lupien et al., 2009). Nos primeiros 

três meses de vida de uma criança, qualquer perturbação produz grandes elevações nas 

concentrações de cortisol, que permanece, predominantemente, livre, uma vez que o 
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fígado imaturo não produz quantidade suficiente de CBG. Entre 4 e 5 meses de vida, o eixo 

HPA torna-se mais estável e regulado, estando menos sujeito a alterações decorrentes de 

pequenas estimulações. Entre 6 meses e, pelo menos, dois anos de vida, ocorre uma 

resistência na reatividade hormonal ao estresse e as concentrações de cortisol são 

mantidas em baixos níveis. Esse período coincide com o momento em que as crianças 

desenvolvem vínculos seguros com seus cuidadores primários (pais) ou com substitutos 

que fornecem os cuidados necessários (para revisão ver Doom & Gunnar, 2013).  

Esta fase da ontogênese do eixo HPA de humanos corresponde ao período de 

hiporresponsividade ao estresse (PHRE), que em ratos se estende entre 4 e 14 dias de 

vida. O PHRE é caracterizado por insensibilidade das glândulas adrenais ao hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) (Witek-Janusek, 1988) e durante este período, estressores 

que normalmente eliciam resposta hormonal robusta em animais adultos não o fazem no 

neonato (Rosenfeld et al., 1992).  

Embora os mecanismos responsáveis pelo PHRE em seres humanos não estejam 

elucidados, em ratos a manutenção desse período depende principalmente da presença 

materna, uma vez que a separação de filhotes, em várias idades entre 3 e 15 dias de vida, 

por 24 h, causam aumento das concentrações basais de corticosterona e induzidas por 

estresse de injeção de salina (Girardi et al., 2014; Levine et al., 1991; Suchecki et al., 1995). 

Curiosamente, aspectos específicos do comportamento materno regulam elementos 

específicos do eixo HPA; a amamentação regula a secreção de CORT, pois filhotes 

separados da mãe por 24 h e alimentados artificialmente apresentam atenuação da 

resposta de CORT ao estresse de injeção de salina (Rosenfeld et al., 1993; Suchecki et al., 

1993b), enquanto que a limpeza anogenital regula a secreção de ACTH, evidenciada pelo 

fato de filhotes privados da mãe, com reposição da estimulação anogenital para induzir 

micção e defecação inibem completamente a secreção deste hormônio (Suchecki et al., 
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1993b; Van Oers et al., 1998). Animais submetidos à privação materna no dia pós-natal 

(DPN) 11 e estressados no DPN 12 apresentam aumento da expressão de c-fos, um gene 

de resposta imediata que reflete a atividade neuronal, no núcleo paraventricular do 

hipotálamo, que contém neurônios produtores de hormônio liberador de corticotrofina 

(Smith et al., 1997), indicando que o componente central do eixo HPA é responsivo ao 

estresse. 

 

2.3. Ruptura da relação mãe-criança/filhote e consequências para emocionalidade 

Experiências estressantes no início da vida são consideradas fatores de risco para o 

desenvolvimento de diversos transtornos psiquiátricos (ver Heim & Nemeroff, 2002). O 

desenvolvimento perinatal é marcado por períodos de intensa estruturação do sistema 

nervoso central (SNC), conhecidos como janelas de vulnerabilidade, durante os quais a 

ocorrência de adversidades pode alterar a trajetória do desenvolvimento em humanos 

(Andersen & Teicher 2008; Maercker et al., 2004), primatas não-humanos (Howell et al., 

2014) e roedores (Barbosa Neto et al., 2012; Faturi et al., 2010; Ellenbroek & Cools, 2002). 

Essas alterações estruturais no sistema nervoso central parecem ser mediadas, pelo 

menos em parte, pelos hormônios de estresse liberados com a ativação do eixo HPA.  

Evidências indicam que uma das formas mais potentes de adversidade na infância é 

a remoção ou ruptura da relação da criança com seu cuidador primário.  Os cuidadores 

atuam como "tampões" sociais, reduzindo o impacto de situações estressantes nesse 

período de profundas mudanças fisiológicas e de desenvolvimento do sistema nervoso 

central (Gunnar et al., 2015). Evidências adicionais obtidas em crianças criadas em 

orfanatos, indicam que a privação de cuidados parentais prejudicam a habilidade dessas 

crianças em utilizar o tamponamento parental contra estresse quando são adotadas por 

famílias cuidadosas (Fries et al., 2008; McCormack et al., 2009). Assim, é cada vez mais 
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claro que a perda dos cuidados parentais em seres humanos resulta em alterações da 

resposta neuroendócrina ao estresse (Tofoli et al., 2011; Tyrka et al., 2008) e maior 

incidência de transtornos psiquiátricos na idade adulta (Agid et al., 1999). Um estudo 

realizado com adultos Finlandeses que, quando crianças (idade: 4,7 ± 2,4 anos) foram 

enviados para lares adotivos na Dinamarca e Suécia por 1,7 ± 1,0 anos, durante a 2a Guerra 

Mundial, mostra que, em comparação a indivíduos que nunca foram separados de seus 

pais, estes apresentam maior incidência e gravidade de depressão (Pesonen et al., 2007), 

maior co-morbidade com outros transtornos psiquiátricos, incluindo transtornos de 

personalidade (Räikkönen et al., 2011, Lahti et al., 2012), e 20 a 25% mais secreção de 

cortisol em resposta a um teste laboratorial de indução de estresse (Pesonen et al., 2010). 

É importante ressaltar que este estudo foi conduzido com indivíduos que haviam sido 

separados de seus pais há mais de 50 anos, o que reforça a noção de impacto permanente 

desse tipo de evento sobre a saúde mental (Pesonen & Räikkönen, 2012). 

Entre os diversos modelos utilizados para se estudar os efeitos da ruptura da relação 

mãe-filhote, podemos citar a separação materna repetida (Plotsky & Meaney, 1993), 

material limitado para construção de ninho (Avishai-Eliner et al., 2001) e modelo de 

abuso materno (Roth & Sullivan, 2005). Porém, o enfoque desta dissertação será a 

privação materna por 24 h (PM), um paradigma, inicialmente utilizado para estudar a 

função regulatória dos comportamentos maternos sobre a atividade de sistemas 

fisiológicos, incluindo o eixo HPA, em ratos neonatos (Hofer, 1996). Os efeitos imediatos  

da PM sobre a reatividade adrenocortical a diversos estímulos são dependentes da idade 

em que ocorre. Em um dos primeiros estudos a esse respeito, demonstrou-se que a PM no 

dia pós-natal (PND) 3 produz um discreto aumento das concentrações de corticosterona 

(CORT) em resposta a uma injeção de salina ou de ACTH; no DPN 11, por outro lado, a PM 

aumenta as concentrações basais de CORT e as estimuladas por estresse de novidade, 
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injeção de salina ou de ACTH, indicando aumento da sensibilidade das glândulas adrenais 

ao seu hormônio trófico e a estressores de natureza psicológica (Levine et al., 1991; 

Rosenfeld et al., 1991), ou seja, os neonatos emergem do PHRE ap serem submetidos à 

PM. Além disso, essa adversidade neonatal produz redução do peso corporal e hipotermia 

mais rápida do que animais controles, não privados das mães - CTL (Suchecki et al., 

1993a). Animais submetidos à PM nos dias 8, 11 ou 14 de vida (PM8, PM11 ou PM14), 

apresentam elevação sustentada das concentrações plasmáticas de ACTH e CORT, por até 

120 min após a aplicação de uma injeção de salina (Suchecki et al., 1995), indicando que 

o mecanismo de feedback negativo nesses animais ainda é disfuncional. Estes resultados 

foram confirmados por van Oers e colaboradores (1998), que demonstraram que tanto as 

concentrações de ACTH como as de CORT permaneciam elevadas 90 min após a injeção 

de salina em filhotes submetidos à PM no DPN 11 e testados ao final da privação, bem 

como por Girardi e colaboradores (2014), em filhotes submetidos à PM no DPN 9. 

A médio e longo-prazos os efeitos variam conforme o dia em que essa manipulação 

é realizada, mas, de modo geral, a redução de peso persiste até a adolescência (Oomen et 

al., 2010; Rentesi et al., 2010; Suchecki & Tufik, 1997; Wertheimer et al., 2016). Com 

relação à resposta de estresse, a PM parece produzir um efeito diferencial que depende 

da idade em que é imposta; assim, aos 20 dias de vida, a resposta de ACTH à injeção de 

salina de animais PM3 está aumentada em comparação aos animais controle (Van Oers et 

al., 1998), enquanto que as respostas de ACTH (Van Oers et al., 1997) e de CORT (Suchecki 

& Tufik, 1997) estão reduzidas em machos e fêmeas pré-púberes submetidos à PM no dia 

11. Do ponto de vista comportamental, os efeitos da privação materna também dependem 

da idade em que é imposta, pois animais PM9 testados na adolescência exibem 

comportamentos de evitação social e do tipo-ansioso (Girardi et al., 2014), enquanto que 

na idade adulta esses animais apresentam déficit de inibição pré-pulso, um teste que tem 
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valor translacional para esquizofrenia (Ellenbroek et al., 2005; Husum et al., 2002). A 

idade dos animais no momento da avaliação comportamental também parece ser 

importante, uma vez que machos e fêmeas PM11, testados na adolescência, apresentam 

menos comportamento do tipo ansioso no teste de campo-aberto (Suchecki et al., 2000) 

ou não se diferenciam dos animais controle no labirinto em cruz elevado e no teste de 

supressão de alimentação pela novidade (dados não publicados). Entretanto, quando 

testados na idade adulta, esses animais apresentam perfil ansioso do tipo estado (estado 

emocional transitório), ao serem testados na caixa claro-escuro (Faturi et al., 2010) e no 

labirinto em cruz elevado (Barbosa et al., 2012), mas não diferem com relação ao perfil 

ansioso do tipo traço (característica estável), testado na caixa de exploração livre, e nem 

diferem com relação às concentrações de CORT após esses testes (Faturi et al., 2010). 

 

2.4. Comportamento social na adolescência 

Ratos, assim como seres humanos e primatas não-humanos, são animais gregários, 

ou seja, vivem em grupos sociais. A convivência em grupos sociais representa algumas 

desvantagens, como a competição por recursos e a facilidade de contaminação por 

parasitas, mas também traz vantagens para a sobrevivência, como redução da 

susceptibilidade à predação e localização de alimentos (Alexander, 1974). Para essas 

espécies sociais, as interações positivas (não agressivas) com outros indivíduos são 

recompensadoras e benéficas para diversos aspectos na vida dos animais, como, por 

exemplo, as brincadeiras com pares, que facilitam a aquisição de competências sociais e 

cognitivas (Trezza et al., 2011). Existem, pelo menos, três evidências para que essas 

interações sociais sejam consideradas recompensadoras: 1. Causam sensação de bem-

estar e prazer; 2. Motivam comportamentos de aproximação do estímulo social específico; 

3. Eliciam aprendizado associativo, de modo a prever que certos estímulos relacionados 
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ao contato social são positivos e possuem atributo de saliência. Assim, os aspectos 

hedônico, motivacional e cognitivo das recompensas, como alimento e drogas de abuso 

(Berridge e Kringelbach, 2008; Berridge e Robinson, 2003; Berridge et al., 2009) também 

se aplicam ao contato social. 

O comportamento social apresenta um padrão ontogenético bem definido, sendo 

que em ratos, a mãe constitui o estímulo mais saliente para os filhotes até 

aproximadamente duas semanas de vida, que utilizam vários estímulos sensoriais, como 

o olfativo (Leon, 1974), tátil (a mãe lambe a região anogenital do filhote) (Singh et al., 

1976) e auditivo, por meio de vocalizações ultrassônicas (Sewell, 1970). Evidências da 

importância do contato social entre filhotes e suas mães advém de estudos que mostram 

que ratos neonatos aprendem a buscar suas mães em um labirinto em T entre os DPNs 10 

e 13, ou seja, antes da abertura dos olhos, com redução dos erros e do tempo para 

encontrá-la, ao longo dos dias de treinamento (Panagiotaropoulos et al., 2009); quando 

esses filhotes encontram suas mães, mas são impedidos de interagir com elas no primeiro 

dia de treino (DPN 10), ocorre aumento das concentrações de CORT e maior ativação dos 

núcleos central e basolateral da amígdala (Diamantopoulou et al., 2013);  neonatos aos 15 

dias de vida preferem suas mães à outras lactantes (Ross & Young, 2009). As brincadeiras 

sociais são formas de interação social típicas de ratos jovens (Panksepp et al., 1984; 

Vanderschuren et al., 1997). As funções desse comportamento incluem o 

desenvolvimento e manutenção das relações sociais, manutenção da coesão de grupo e 

redução de estresse. Durante as brincadeiras sociais, os mamíferos desenvolvem e 

dominam algumas habilidades necessárias para suas vidas na idade adulta, como, por 

exemplo, lidar com membros do grupo e praticar flexibilidade comportamental, como se 

comportar de maneira apropriada em certas situações e como alterar o comportamento 

de acordo com as demandas ambientais (Trezza et al., 2011).  Por outro lado, quando ratos 
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são privados de brincadeiras por duas semanas na adolescência, apresentam, na vida 

adulta, redução de interação social (Hol et al., 1999), alteração do comportamento de 

submissão em um confronto no paradigma residente-intruso (Van den Berg et al., 1999) 

e aumento de comportamento agressivo (Potegal & Einon, 1989). Esses achados mostram 

que a oportunidade de participar de brincadeiras durante a adolescência é essencial para 

o desenvolvimento de respostas afetivas e aquisição de habilidades sociais.  

Em seres humanos, as mudanças estruturais que ocorrem no SNC durante a 

adolescência são importantes para, entre outras funções, otimizar e fazer a sintonia fina 

do controle social-emocional (Burnett et al., 2009) e cognitivo (Luna, 2009), 

características necessárias para que o indivíduo possa atuar de maneira adequada no 

contexto social. Na maioria dos adolescentes, essa transição entre a puberdade e a vida 

adulta é  bem-sucedida, mas é também nessa fase que ocorrem as primeiras 

manifestações de transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, 

transtornos alimentares e abuso de drogas, provavelmente porque os rearranjos 

estruturais que acontecem durante essa fase da vida a tornam mais vulnerável ao 

desenvolvimento destes transtornos (Paus et al., 2008). 

 Sendo assim, a detecção de alterações comportamentais na adolescência fornece 

uma oportunidade ímpar para aplicar intervenções que possam revertê-las ou minimizá-

las. 

 

2.5. Adversidade na infância e prejuízos do comportamento social 

A secreção dos principais neuropeptídios relacionados ao comportamento social, 

ocitocina e arginina vasopressina, é estimulada pelo estresse e durante o período 

neonatal, esse aumento das concentrações pode alterar a expressão do comportamento 

social ao longo da vida (ver Veenema, 2012; Veenema & Neumann, 2008). Os efeitos do 
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estresse neonatal no comportamento social também variam de acordo com o tipo de 

manipulação, com o período em que a manipulação ocorre e de quando a avaliação é 

realizada. A separação materna (SM) por 4 h entre os DPNs 2 ao 20 produz redução da 

investigação social somente em fêmeas, quando testadas no DPN 25, mas esse 

comportamento não difere de animais controle em nenhum dos sexos, quando o teste 

acontece no DPN 40 (Holland et al., 2014). Outros autores demonstram que a SM por 3 h 

entre os DPNs 1 ao 14 reduz o tempo de investigação social de machos adultos (Rana et 

al., 2015), bem como a manipulação precoce por 1 minuto entre os DPNs 1 ao 10, reduz a 

interação social em machos, mas não em fêmeas, testados na vida adulta (Todeschin et al. 

2009). Poucos estudos investigaram as consequências da privação materna sobre o 

comportamento social das proles, sendo que em todos eles, a manipulação foi realizada 

no DPN 9, que, como já foi mencionado antes, representa um modelo animal de 

esquizofrenia. Os três trabalhos encontrados demonstram que ratos machos adultos 

(Takase et al., 2012) e adolescentes (Girardi et al., 2014) e camundongos machos 

adolescentes (Macrì & Laviola, 2004) privados da mãe apresentam evitação social, 

exibindo menor interação e investigação de outro animal. 

 

 

2.6. Testes utilizados para avaliar o comportamento social em roedores 

Diversos estímulos estressores são utilizados para induzir evitação ou medo social 

em roedores, incluindo estímulos de natureza não social, como choque nas patas e 

restrição de movimentos, enquanto que os estressores sociais incluem isolamento social, 

subordinação social, superpopulação. Existem alguns paradigmas que combinam ambos 

os tipos de estressores, como o estresse crônico moderado, separação materna e o 

condicionamento de medo social. Acredita-se que esses paradigmas representam 
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abordagens translacionais promissoras por refletir melhor as situações clínicas em 

humanos (Toth & Neumann, 2013). 

Vários testes foram elaborados para avaliar o comportamento social em roedores, 

levando em consideração a preferência que esses animais demonstram por interagir com 

um co-específico ao invés de permanecerem sozinhos ou em explorar um estímulo não-

social. O teste de interação social (File & Hyde, 1978) consiste em colocar roedores 

conhecidos ou desconhecidos, em pares de machos ou fêmeas, em um ambiente novo e 

monitorar o comportamento social exploratório durante um período de 5 a 15 min. A 

realização do teste em um novo ambiente reduz o comportamento agressivo e a redução 

do tempo de interação indica retraimento social. Embora este teste mimetize a livre 

escolha de interação que os animais exibem na natureza, torna difícil a distinção do nível 

de aproximação ou distanciamento social que cada indivíduo exibe durante o teste. Para 

reduzir esse problema, foram realizadas adaptações que geraram outros testes, durante 

os quais, o animal experimental pode escolher entre se aproximar ou evitar outro animal 

co-específico (aqui chamado de animal-alvo), que está confinado em uma área restrita.  

Este formato de teste também evita que ocorram interações agressivas entre os animais, 

embora os estímulos visual, olfativo e auditivo estejam preservados. Existem variações 

desses testes, mas basicamente o animal experimental deve escolher entre explorar um 

compartimento ou cilindro vazado que esteja vazio ou contenha um co-específico, por um 

período de tempo que varia entre 2,5 e 15 min. A avaliação desses testes sempre contrasta 

o tempo de exploração do cilindro contendo o animal-alvo, em comparação com o tempo 

de exploração do cilindro vazio, sendo que o maior tempo de exploração do cilindro vazio 

representa evasão ou retraimento social (para revisão ver Toth & Neumann, 2013). 
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3. Materiais e Métodos 

3.1. Procedimentos Éticos 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com a Lei Federal nº 11.794 de 

9 de Outubro de 2008 e foram conduzidos por pessoas devidamente treinadas conforme 

sugerido pelo Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório. A eutanásia por 

decapitação seguiu rigorosamente os cuidados propostos pelas Diretrizes para o Cuidado 

e Utilização de Mamíferos em Neurociências e Pesquisa Comportamental (National 

Research Council, 3002) e pelas Diretrizes da Prática de Eutanásia do Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Ressalta-se que não foram utilizados 

agentes anestésicos, isoladamente ou em associação com barbitúricos, cetamina, xilazina, 

isoflurano, etomidaro, metomidato, fentanil ou midazolam, pois alteram as concentrações 

de corticosterona (Arnold & Langhans, 2010; Bhathena, 1992; Vahl et al., 2005). Todos os 

procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

UNIFESP (#0106/09) e todos os esforços foram realizados para reduzir o número de 

animais. 

 

3.2. Animais 

Foram utilizadas 24 ninhadas da linhagem Wistar, cujas matrizes foram adquiridas 

do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME) da UNIFESP. Para 

os cruzamentos, realizados no Departamento de Psicobiologia, ratos machos foram 

alojados com fêmeas na proporção de 1:2. Após 10 dias, os machos foram retirados das 

gaiolas e depois de oito dias, as fêmeas foram alojadas individualmente em gaiolas 

plásticas e inspecionadas diariamente para detecção de filhotes. Aproximadamente 250 

cm3 de maravalha e dois pedaços de papel quadrados, de aproximadamente 30 cm em 

cada lado, foram colocados na gaiola, para construção de ninho e foram substituídos 
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sempre que necessário. O dia do nascimento foi designado DPN 0 e no DPN 1, as ninhadas 

foram padronizadas, para quatro machos e quatro fêmeas em cada ninhada.  

As ninhadas foram distribuídas, de forma balanceada de acordo com a data do 

nascimento, entre os grupos controle não-privado (CTL), privação materna no DPN 3 

(PM3) ou privação materna no DPN 11 (PM11).  

 

3.3. Privação Materna 

Este procedimento consistiu na interrupção do contato entre mães e filhotes por 24 

h, e teve início às 12:00 h. Os filhotes de uma mesma ninhada foram mantidos juntos em 

gaiolas contendo maravalha limpa misturada com material do ninho, sobre uma manta 

térmica, com temperatura entre 30-33oC, em uma sala distante da sala onde se encontrava 

a mãe. Após o término deste período, a ninhada foi devolvida ao ninho, sendo que 

nenhuma outra manipulação, exceto a limpeza das gaiolas, foi realizada até o dia do 

desmame (Figura 1). Os filhotes do grupo CTL não foram manipulados, exceto pela 

limpeza das gaiolas, até o dia do desmame.  

Desde o nascimento dos filhotes até o desmame, a limpeza das gaiolas foi realizada 

a cada quatro dias, e somente metade do material de forragem da gaiola (sabugo de milho 

e maravalha) foi trocada e material para a construção do ninho, fornecido.  

 

 

 

   

Figura 1. Protocolo da privação materna por 24 h, realizado no dia pós-natal (DPN) 3 ou DPN 11. Durante 
a privação materna, toda a ninhada é colocada em outra gaiola com forração da gaiola maternidade, sobre 
uma manta térmica, para manter a temperatura do ninho. 
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3.4. Desmame 

Os animais foram desmamados no DPN 21 e separados por sexo em gaiolas com 

quatro animais, pertencentes à mesma ninhada. Após o desmame, todos os machos foram 

levados para outro biotério, com as mesmas condições experimentais. No biotério das 

fêmeas, durante todo o período de experimento, havia pelo menos uma gaiola com dois 

ratos machos no recinto, uma vez que os feromônios masculinos auxiliam na 

regularização do ciclo estral (Bronson & Maruniak, 1975; Ma et al., 1999; Marchlewska-

Koj et al., 1990). Os animais tiveram livre acesso à ração e água durante todo o 

procedimento e foram mantidos sob condições de luz (12 horas claro e 12 horas escuro, 

com luzes acesas às 7:00 h) e temperatura (23 ± 2oC) controladas automaticamente.  

 

3.5. Protocolo Experimental 

Entre os DPNs 40 e 45, dois machos e duas fêmeas de cada ninhada foram 

submetidos aos testes comportamentais, enquanto que a outra metade da ninhada (dois 

machos e duas fêmeas) não foi testada (condição basal), perfazendo 16 machos e 16 

fêmeas por condição (basal x testado) e por grupo (CTL, PM3, PM11). Os animais testados 

foram eutanasiados imediatamente após o teste de investigação social. A eutanásia dos 

animais não testados ocorreu no mesmo dia e em horários pareados aos animais testados 

da mesma ninhada.  

Em cada grupo, condição e sexo, seis animais foram eutanasiados por decapitação 

para coleta de sangue com a finalidade de realizar a determinação das concentrações de 

corticosterona plasmática (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição das ninhadas entre os três grupos experimentais e dos filhotes de cada ninhada 
entre as condições basal e investigação social. 

 

3.6. Teste do Campo Aberto 

Antes da exposição ao campo aberto (entre 14:00 h e 18:00 h), os animais foram 

pesados um a um e alojados individualmente em gaiolas contendo forração, portanto, 

permanecendo sozinhos por aproximadamente 20 h, a fim de motivar o interesse pela 

investigação social, que foi realizada na manhã do dia seguinte (para revisão ver File & 

Seth 2003).  

O campo aberto consiste em uma arena circular com 80 cm de diâmetro, delimitada 

por uma parede com 40 cm de altura. O chão do aparato apresenta dois círculos 

concêntricos com raios de 9 e 25 cm. A coroa entre o primeiro e o segundo círculos é 

dividida em seis segmentos iguais e a coroa entre o segundo círculo e a parede do aparato 

é dividida em 12 segmentos iguais. 

Para o teste, cada animal foi colocado individualmente no centro do campo aberto e 

a livre exploração, durante 10 min, foi filmada para análise posterior. Esse procedimento 

foi realizado para reduzir o efeito da novidade do ambiente no comportamento, durante 

o teste de investigação social e para avaliar o comportamento do tipo ansioso. A 

ambulação foi analisada posteriormente, utilizando o programa Ethovision XT (Noldus, 

Holanda). Os parâmetros considerados foram: i) distância total percorrida; ii) distância 
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percorrida no centro; iii) distância percorrida na periferia; iv) tempo de permanência no 

centro; v) tempo de permanência na periferia. Com esses valores foram calculadas as 

taxas de distância percorrida no centro (porcentagem da distância percorrida no centro 

em relação à distância total percorrida no aparato) e de permanência no centro 

(porcentagem de tempo dispendido no centro em relação ao tempo total do teste). Essas 

medidas são importantes para avaliar o comportamento do tipo ansioso do animal, uma 

vez que quanto maior for a ambulação no centro do aparato, menor é o perfil ansioso (Prut 

& Belzung, 2003). Após a exposição de cada animal, a arena foi limpa com álcool 40 %. 

 

3.7. Teste de investigação social 

No dia do teste, duas gaiolas metálicas idênticas (20 cm de diâmetro e 25 cm de 

altura) foram colocadas em lados opostos do campo aberto e deslocadas em 90o em cada 

teste, para evitar possível viés de posição. Uma das gaiolas permaneceu vazia e a outra 

continha um animal desconhecido do animal experimental, de mesmo sexo e idade 

aproximada (animal-alvo), proveniente de cruzamentos realizados no Departamento de 

Psicobiologia. Quando necessário, o mesmo animal-alvo foi utilizado em mais do que um 

teste, desde que em dias diferentes e com animais de grupos diferentes. Cada animal 

experimental foi colocado individualmente no centro do campo aberto, com o focinho 

voltado para uma das paredes do aparato, e a sessão de 10 minutos foi gravada para 

posterior análise comportamental pelo experimentador que desconhecia as condições 

experimentais do animal. A análise foi feita com auxílio do programa X-Plo-Rat 

(Laboratório de Comportamento Exploratório, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo). A arena foi limpa com álcool 40% antes de 

cada teste. 

A      B 
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C 

 

Figura 3. Imagens dos testes de campo aberto (A) e investigação social (B). Neste teste o animal 
experimental tem a oportunidade de explorar dois cestos (C), sendo que um é vazio e o outro contém um 
animal desconhecido (alvo). 

 

O tempo de exploração de cada gaiola foi computado, considerando as seguintes 

condições: i) se o animal colocou o focinho direcionado à gaiola, em uma distância 

aproximada de, no mínimo, 1 cm da mesma; ii) se o animal escalou a gaiola; iii) se o animal 

chegou ao topo da gaiola. A exploração de cada gaiola consistiu na soma desses três 

parâmetros e a taxa de exploração da gaiola contendo o animal-alvo consistiu na razão 

entre o tempo de exploração desta gaiola e a soma do tempo de investigação de ambas as 

gaiolas. Também foi analisado o tempo de autolimpeza (grooming) e imobilidade durante 

todo o teste. Considerou-se que o animal estava imóvel quando não havia qualquer 

movimentação do seu corpo, exceto pelos movimentos decorrentes da respiração. 
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3.8. Coleta de sangue e determinação das concentrações de corticosterona 

O sangue foi coletado em tubos contendo solução de EDTA (60 mg/mL; 0,1 

mL/tubo), imediatamente após o teste de investigação social ou no momento 

correspondente para os irmãos não testados. As amostras foram centrifugadas a 1209 x g 

(Beckman GS 6R), por 15 minutos, a 4oC e o plasma foi extraído e mantido em freezer a -

20oC até a determinação das concentrações de corticosterona, pelo método de 

espectrometria de massa. Brevemente, 100 µL de plasma foram enriquecidos com 50 µL 

de solução padrão (1 mg/mL de corticosterona em solução metanólica) e 100 µL de 

sulfato de zinco 1 M (Sigma Aldrich). Após mistura desses componentes, adicionou-se 1 

mL de éter (VETEC, SP - Brasil) para posterior centrifugação por 5 min a 1086,5 x g em 

temperatura ambiente. O centrifugado foi instantaneamente resfriado a -20°C por 20 min. 

Imediatamente após ser retirado do congelador, o sobrenadante foi transferido para 

outro tubo e submetido a um processo de secagem rápida com nitrogênio comprimido 

por 30 min. Após este processo, a amostra foi resuspendida em 100 µL de solução 

água:metanol 1:1 v/v com 0,1% de ácido fórmico (JTBacker, EUA), para posterior injeção 

(20 µL) em um espectrômetro de massa (Waters – modelo Quatromicro). Este método foi 

adaptado de (Li et al., 2014; Mattox et al., 1983; Samtani & Jusko, 2007).  

 

3.9. Determinação do Ciclo Estral 

Logo após a decapitação, foi realizado o esfregaço vaginal nas fêmeas, utilizando 

haste flexível umidificada em salina. O material colhido foi espalhado em lâminas de 

microscopia para observação em microscópio óptico para a determinação da fase do ciclo 

estral (proestro, estro e diestro) de acordo com os tipos celulares presentes na lâmina 

(Figura 4): i) proestro, quando foram encontradas células nucleadas, sem a presença de 
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leucócitos; ii) estro, quando foram encontradas células cornificadas, sem a presença de 

leucócitos; iii) diestro, quando foram encontrados leucócitos, na presença ou não de 

outros tipos celulares (Hubscher et al., 2005; Maswood et al., 1995; Yener et al., 2007). 

Esse procedimento foi realizado para verificar o possível efeito da fase estral nas medidas 

observadas. 

 
Figura 4. Fotos das diferentes fases do ciclo estral. A- proestro, B – estro, C – metaestro (diestro I), D – 
diestro (microscopia óptica a fresco - aumento de 10x). As setas apontam os leucócitos, as cabeças de 
setas brancas apontam as células nucleadas e as cabeças de setas pretas, as células cornificadas. 
 

 

 
 
 

 

 

3.10. Análise Estatística 

Inicialmente, as variáveis relativas às fêmeas, tanto o peso como os parâmetros nos 
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testes comportamentais, foram analisadas por ANOVA de duas vias com fatores Grupo 

(CTL, PM3, PM11) e Ciclo estral (proestro, estro, diestro). Posteriormente, foram 

realizadas comparações por ANOVA de duas vias, considerando Grupo e Sexo (machos, 

fêmeas) ou Grupo e Sexo/Ciclo estral (machos, fêmeas em proestro, fêmeas em estro, 

fêmeas em diestro), caso houvesse efeito principal do ou de interação com ciclo estral. 

A reatividade da resposta de corticosterona ao teste de investigação social foi obtida 

pelo cálculo da porcentagem de variação entre o valor individual pós-teste e a média das 

concentrações basais de cada grupo e sexo, utilizando a equação: 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = ([𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝ó𝑠 − 𝐼𝑆 𝑋 100]/  𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜) − 100  

Após este cálculo, a reatividade da resposta de estresse foi analisada por ANOVA de 

duas vias, com fatores principais Grupo e Sexo. 

O teste de Newman-Keuls desprotegido foi empregado após as ANOVAs, enquanto 

que o teste de Duncan foi utilizado após ANOVAs em que Ciclo estral ou Sexo/Ciclo estral 

foram incluídos como fator, devido ao pequeno tamanho amostral.  

As variáveis que não atendiam aos requisitos da ANOVA (normalidade e 

homocedasticidade) foram analisadas por Kruskal-Wallis e, quando necessário, foi 

utilizado o teste a posteriori de Mann-Whitney para comparações entre dois grupos. Em 

todos os casos, os resultados foram considerados significativos quando p ≤ 0,05. Utilizou-

se o programa STATISTICA 12 (StatSoft Inc., 2013, www.statsoft.com) para todas as 

análises. 

O tamanho de efeito de Cohen d é um índice que mede a magnitude de um efeito na 

comparação entre duas médias e foi calculado para todas as variáveis, separadamente 

para machos e fêmeas, em cada fase do ciclo estral, utilizando a calculadora online 

disponível em: http://www.uccs.edu/~lbecker/. Valores acima de 0.81 representam alta 

relevância, valores entre 0.51 e 0.80 representam relevância moderada e valores abaixo 
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de 0.50 representam baixa relevância biológica.  
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4. Resultados 
 

O número de fêmeas em cada fase do ciclo estral está apresentado na Tabela 1. Ainda 

não havia ocorrido abertura vaginal de uma fêmea do grupo PM3, que foi retirada dessas 

análises. 

Tabela 1 - Distribuição das fêmeas dos grupos CTL (n=32), PM3 (n=31) e PM11 (n=32) 
em cada fase do ciclo estral. 

 

4.1. Peso Corporal (Figura 5) 

A ANOVA detectou efeitos principais dos fatores Sexo [F(1,186) = 232,42; p < 0,00001] 

e do Grupo [F(2,186) = 9,88; p < 0,0001]. As fêmeas apresentaram menor peso corporal do 

que os machos (p < 0,00001) e os grupos PM3 e PM11 foram mais leves do que o grupo 

CTL (p’s < 0,006).  

  

 Proestro Estro Diestro 

CTL 8 15 9 

PM3 11 8 12 

PM11 10 14 8 
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Figura 5: Peso corporal (g) de machos e fêmeas adolescentes, medido no dia do teste de campo aberto. CTL: 
grupo controle; PM3; Privação materna do dia pós-natal 3; PM11: Privação materna no dia pós-natal 11. Os 
resultados são apresentados como média ± e.p.m. de 32 animais/sexo/grupo. * - Diferente do respectivo 
grupo CTL; ¥ - Diferente dos respectivos machos. 
 

4.2. Comportamento no Campo Aberto 

Devido a problemas técnicos na detecção da imagem no vídeo, cinco machos (três 

CTL, um PM3, um PM11) e uma fêmea (PM11) foram retirados da análise. 

 ANOVA detectou efeito principal do sexo para a distância total percorrida do campo 

aberto [F(1,84) = 7,253; p < 0,009] (Figura 5A). A análise desprotegida mostrou que apenas 

as fêmeas CTL ambularam mais do que os machos do mesmo grupo (p < 0,04). Da mesma 

forma, a análise da distância percorrida na periferia (Figura 5B) mostrou efeito principal 

do sexo [F(1,84) = 7,567; p < 0,008], sendo que no teste de Newman-Keuls, revelou-se que 

apenas as fêmeas CTL andaram mais na periferia do que os respectivos machos (p < 0,05). 

 Para a porcentagem de ambulação no centro do campo aberto (Figura 5C), houve 

interação entre Grupo e Ciclo estral [F(4,37) = 3,532; p < 0,02]. A comparação entre grupos 

mostrou que fêmeas PM3 em estro ambularam menos no centro do que fêmeas PM11 (p 
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< 0,05) e tenderam a diferir de fêmeas CTL nesta mesma fase (p < 0,08). Considerando-se 

o fator Sexo/Ciclo estral, ANOVA mostrou uma interação deste fator com Grupo [F(6,77) = 

2,21; p = 0,05]. O teste de Duncan indicou que fêmeas CTL e PM11 em diestro ambularam 

menos no centro do que suas parelhas em proestro (p < 0,05). Fêmeas PM3 em proestro 

ambularam menos do que PM11 na mesma fase do ciclo (p < 0,04) e apresentaram 

tendência de ambular menos do que CTL nessa fase (p < 0,08). Além disso, fêmeas PM11 

em proestro apresentaram tendência a ambular mais do que machos PM11 (p < 0,07). 

 A análise da porcentagem de tempo despendido no centro do campo aberto (Figura 

5D) mostrou interação entre Grupo e Ciclo estral [F(4,37) = 3,074; p < 0,03]. O teste de 

Duncan mostrou que fêmeas CTL e PM11 permaneceram mais tempo no centro em 

proestro do que em diestro (p’s < 0,05). As fêmeas PM3 apresentaram tendência de 

permanecer menos no centro do que os respectivos grupos CTL e PM11 (p < 0,06). Ao 

incluirmos machos nesta análise, não foram observadas diferenças significativas. 

 A Tabela 2 apresenta os comportamentos exibidos no campo aberto, que não 

alcançaram significância estatística, em machos e fêmeas (sem distinção do ciclo estral) 

de cada grupo. 
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Tabela 2 – Comportamentos exibidos por machos e fêmeas adolescentes durante a sessão 
de 10 min no campo aberto, para os grupos CTL (n = 13-16/sexo), PM3 (n = 15-16/sexo) 
e PM11 (n = 15/sexo). Os valores estão expressos como média ± d.p. 
 

 Machos 

 CTL PM3 PM11 

Frequência no centro 15,31 ± 9,2 15,40 ± 10,9 10,20 ± 5,4 

% Distância no centro 6,27 ± 3,0 6,14 ± 3,8 4,81 ± 3,0 

% Tempo no centro 5,16 ± 3,1 5,22 ± 4,0 4,15 ± 3,3  

  Fêmeas  

 CTL PM3 PM11 

Frequência no centro 17,81 ± 10,0 12,88 ± 9,6 12,93 ± 8,2 

% Distância no centro 6,10 ± 2,8 5,66 ± 3,7 5,93 ± 3,3 

% Tempo no centro 5,15 ± 2,6  4,70 ± 3,4 5,08 ± 2,8 
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Figura 6. Distância total percorrida (A) e distância percorrida na periferia (B) durante 10 min de teste no 
campo aberto. A distância percorrida (C) e o tempo despendido(D) no centro do campo aberto foram 
calculados como porcentagem dos totais. Grupos controle (CTL); Privação materna no dia pós-natal 3 (PM3) 
e Privação materna no dia pós-natal 11 (PM11). Os resultados são apresentados como média ± e.p.m. de 13 
a 16 animais/sexo/grupo ou 3 a 8 fêmeas por fase do ciclo. # - Diferente do respectivo grupo PM11; ¥ - 
Diferente dos respectivos machos; § - Diferente do respectivo grupo em proestro. 
 

 
4.3. Investigação Social (Figura 7) 

Um macho de cada grupo e duas fêmeas (uma PM3 e uma PM11) foram excluídos 

das análises, pois permaneceram imóveis por quase todo o teste. 

ANOVA de duas vias mostrou efeito principal do fator Sexo [F(1,85) = 15,68; p < 

0,0002]. O teste de Newman-Keuls desprotegido detectou que fêmeas CTL e PM11 

investigaram menos o animal-alvo do que os respectivos machos (p’s < 0,03) e que 

machos PM3 investigaram menos o animal-alvo do que machos CTL e PM11 (p’s < 0,04). 

O teste de Kruskal-Wallis não detectou diferenças nos tempos de grooming [H(2,45) = 

0,88; p = 0,64] e de imobilidade [H(2,45) = 1,61; p = 0,45] durante o teste em machos. Em 

fêmeas também não foram detectadas diferenças no tempo de grooming [H(2,46) = 3,45; p 
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= 0,18] ou no tempo de imobilidade [H(2,46) = 3,88; p = 0,14] (Tabela 3). 

 

Figura 7. Porcentagem do tempo de investigação do animal alvo, durante os 10 min de teste de investigação 
social. Grupos controle (CTL); Privação materna no dia pós-natal 3 (PM3) e Privação materna no dia pós-
natal 11 (PM11). Os resultados são apresentados como média ± e.p.m. de 13 a 16 animais/sexo/grupo. * - 
Diferente do respectivo grupo CTL; # - Diferente do respectivo grupo PM11; ¥ - Diferente dos respectivos 
machos. 

 
 
Tabela 3 – Mediana e intervalo interquartil do tempo de imobilidade e tempo de 
grooming de machos e fêmeas adolescentes durante o teste de investigação social dos 
grupos CTL (n = 15-16/sexo), PM3 (n = 15/sexo) e PM11 (n = 15/sexo).  
 

 CTL PM3 PM11 

Machos    

Tempo grooming 12,51 (6,24 - 14,06) 9,03 (2,16 - 11,92) 9,21 (4,61 - 14,43) 

Tempo imobilidade 0,00 (0,00 - 6,14) 2,84 (0,00 - 9,15) 2,24 (0,00 - 5,89) 

Fêmeas    

Tempo grooming 3,77 (0,00 - 9,63) 6,04 (0,00 - 8,84) 8,43 (5,18 - 19,03) 

Tempo imobilidade 2,04 (0 - 12,00) 1,13 (0,00 - 9,72) 0,00 (0,00 - 1,55) 

 

4.4. Concentrações de Corticosterona (Figura 8) 

A análise dos valores de corticosterona detectou efeitos principais dos fatores Sexo 
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[F(1,60) = 4,257; p < 0,05] e Condição [F(1,60) = 117,345; p < 0,00001]. As concentrações em 

fêmeas foram mais altas do que em machos e as concentrações pós-teste, maiores do que 

as basais (Figura 8A). A análise da reatividade de corticosterona ao teste de investigação 

social (Figura 8B) mostrou interação entre Sexo e Grupo [F(2,29) = 16,633; p < 0,00002]. 

Tanto machos quanto fêmeas PM3 apresentaram maior reatividade do que seus 

respectivos grupos CTL e PM11 (p’s < 0,02). Ademais apenas no grupo PM3, fêmeas 

apresentaram maior reatividade do que machos (p < 0,0002). 

 

 

Figura 8. Concentrações plasmáticas de corticosterona (CORT, ng/mL) de ratos machos e fêmeas 
adolescentes (A) e a reatividade da liberação de CORT ao teste de investigação social, em relação aos valores 
basais (B). Grupos controle (CTL); Privação materna no dia pós-natal 3 (PM3) e Privação materna no dia 
pós-natal 11 (PM11). Os resultados são apresentados como média ± e.p.m. de 6 animais/sexo/grupo. * - 
Diferente do respectivo grupo CTL; # - Diferente do respectivo grupo PM11; ¥ - Diferente dos respectivos 
machos;  - Diferente das concentrações basais. 
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4.5. Comparações pelo teste de Cohen d 

A tabela 4 apresenta os resultados do teste de Cohen d, na comparação entre grupos, 

sexos e fases do ciclo estral.  
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Tabela 4: Resultados do tamanho do efeito, obtidos por teste de Cohen d, para comparações entre grupos e fases do ciclo estral, em 
machos e fêmeas adolescentes, dos grupos controle (CTL), privação materna no dia 3 (PM3) ou no dia 11 de vida (PM11). Os valores em 
negrito indicam relevâncias moderada e alta. 

Parâmetro Machos 

 CTL x PM3 CTL x PM11 PM3 x PM11 

Peso 0,89 0,47 0,48 

Ambulação 0,046 0,047 0,005 

% distância 

no Centro 

0,04 0,48 0,39 

% Tempo no 

Centro 

0,02 0,32 0,29 

% Tempo 

rato-alvo 

0,76 0,42 0,98 

CORT basal 0,22 0.03 0,19 

CORT pós 0,38 0,16 0,16 

 Fêmeas 

 Proestro Estro Diestro 

 CTLxPM3 CTLxPM11 PM3xPM11 CTLxPM3 CTLxPM11 PM3xPM11 CTLxPM3 CTLxPM11 PM3xPM11 

Peso 0,585 0,546 0,004 1,2 1,08 0,36 0,205 0,2 0,36 

Ambulação 0,77 0,29 0,65 0,66 0,88 0,51 0,18 0,08 0,1 

% distância 

no Centro 

1,97 0,34 1,79 0,24 0,47 0,64 1,17 0,32 0,94 

% Tempo no 

Centro 

1,56 0,06 1,27 0,45 0,4 0,88 0,925 0,27 0,64 

% Tempo 

rato-alvo 

0,23 0,35 0,51 0,22 0,15 0,01 0,69 1,42 0,32 

 CTL x PM3 CTL x PM11 PM3 x PM11 

CORT basal 0,77 0,41 0,92 

CORT pós 0,02 0,01 0,01 
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5. Discussão 

O presente estudo teve como objetivos principais avaliar o impacto da 

privação materna em períodos distintos do desenvolvimento da resposta de 

estresse e suas consequências sobre o comportamento social e a secreção de 

corticosterona em resposta ao teste social em machos e fêmeas adolescentes. Os 

achados desse estudo vêm somar aos resultados recentes de nosso grupo (dados 

não publicados) em que a privação materna em idade mais precoce – DPN 3 – tem 

maior impacto no comportamento emocional de machos e fêmeas adolescentes. 

Os resultados do peso corporal, redução em ambos machos e fêmeas 

submetidos à PM nos DPNs 3 ou 11 em comparação aos animais do grupo CTL, estão 

de acordo com estudos anteriores de nosso e de outros grupos.  Esse efeito parece 

ser generalizado, visto que estudos conduzidos nestas e em outras idades mostram 

redução do peso corporal em animais PM3 persistindo até o DPN 51 (Oomen et al., 

2010; Oomen et al., 2009; Wertheimer et al., 2016), em animais PM9 (Mela et al, 

2012; Rentesi et al., 2010) ou PM11, persistindo até os 60 dias de vida (Suchecki & 

Tufik, 1997; Wertheimer et al., 2016). Recentemente, nosso grupo mostrou que 

tanto o peso como o comprimento naso-anal dos animais PM3 e PM11 são 

significativamente menores do que os de animais CTL, avaliados longitudinalmente 

entre os DPNs 30-52. Nesse estudo, o consumo alimentar diurno e noturno dos 

animais foi mensurado e os animais submetidos à PM consumiram menos ração no 

período noturno e expressaram menos neuropeptídio Y no núcleo arqueado do 

hipotálamo (Wertheimer et al., 2016), sendo, então, uma das possíveis causas para 

o menor peso corporal encontrado nos animais privados.  

O campo aberto é um aparato muito utilizado no estudo de comportamentos 

relacionados com a ansiedade, sendo que quanto maior a frequência e tempo de 
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ambulação do animal no centro do aparato, menor é o nível de comportamento tipo 

ansioso (Prut & Belzung, 2003). No teste de campo aberto, não foram observadas 

diferenças de ambulação entre os machos; entretanto, entre as fêmeas, a resposta 

locomotora ao ambiente novo teve influência da fase estral. Fêmeas CTL e PM11 em 

diestro ambularam menos no centro do campo aberto do que os respectivos grupos 

em proestro, enquanto que as fêmeas PM3 em proestro ambularam menos no centro 

do que as respectivas fêmeas PM11. Embora existam poucos trabalhos a respeito da 

influência do ciclo estral sobre a atividade locomotora, parece haver um consenso 

de que a ambulação está aumentada, enquanto a ansiedade está reduzida, nas fases 

de estro e proestro, comparadas com diestro (Datta et al., 2016; Severino et al., 

2004). Além disso, apesar de não ter sido obtida diferença estatística na ANOVA, o 

teste de Cohen d mostrou uma alta relevância nas comparações de porcentagem de 

tempo despendido no centro entre as fêmeas PM3 em proestro e as fêmeas CTL na 

mesma fase do ciclo. Para as fêmeas em diestro, as comparações da porcentagem de 

distância percorrida no centro também apresentaram alta relevância (PM3 > CTL e 

PM3 > PM11) e a porcentagem de tempo despendido no centro apresentou 

relevância alta (PM3 > CTL) e moderada (PM3 > PM11). Esses resultados devem-se 

ao fato de que, diferente dos outros grupos, as fêmeas PM3 não apresentaram 

variações nos parâmetros de ambulação relativos ao centro do campo aberto ao 

longo do ciclo estral. É curioso notar que em trabalhos anteriores de nosso grupo 

observamos aumento de comportamentos do tipo ansioso em fêmeas PM11 adultas 

(caixa de transição claro-escuro e labirinto em cruz elevado) e PM3 (labirinto em 

cruz elevado) testadas em diestro. Porém, em um estudo que avaliou o 

comportamento do tipo ansioso em ratos púberes machos e fêmeas PM11, 

observamos redução do comportamento ansioso, pela maior frequência de visitas 
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ao centro do campo aberto do que os respectivos animais do grupo CTL (Suchecki et 

al., 2000). Em um estudo que investigou o perfil ansioso de fêmeas em diferentes 

fases do ciclo estral, utilizando diversos testes comportamentais, observou-se que 

aquelas em proestro entram e permanecem mais tempo nos braços abertos do 

labirinto em cruz elevado, interagem mais com um animal desconhecido e 

apresentam menor tempo de freezing após choque nas patas do que fêmeas em 

outras fases do ciclo e do que machos, indicando menor perfil ansioso nessa fase. 

Entretanto, quando os animais são avaliados no campo aberto, não há diferença na 

ambulação central e fêmeas em proestro e em estro ambulam mais na periferia do 

que machos (Frye et al., 2000). Desse modo, no presente estudo, as fêmeas PM3 em 

proestro apresentaram maior comportamento do tipo ansioso. Não foi possível 

acompanhar e prever a fase estral em que as fêmeas estariam no dia do teste, pois a 

abertura vaginal ocorre por volta do DPN 35 e o ciclo estral somente se regulariza 

por volta do DPN 50 (Sodersten, 1975). Portanto, um estudo com tamanho amostral 

maior poderia confirmar ou elucidar melhor esse padrão de resposta. 

O teste de investigação social realizado nesse trabalho foi adaptado de Girardi 

e colaboradores (2014), em que se utilizam duas gaiolas, uma contendo o animal-

alvo e uma gaiola vazia, idêntica à primeira. No presente estudo, os machos PM3 

investigaram menos a gaiola com animal-alvo do que os ratos CTL e PM11, enquanto 

que esse comportamento não diferiu entre as fêmeas. A exploração social é 

inversamente proporcional ao comportamento do tipo ansioso em ratos (ver File & 

Seth 2003); portanto, podemos afirmar que machos PM3 apresentaram maior perfil 

ansioso do que os dos grupos CTL ou PM11, que não diferiram entre si. Essa redução 

no comportamento social também foi observada em ratos adolescentes quando a 

manipulação aconteceu no DPN 9 (Girardi et al., 2014). Além disso, os machos 
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permaneceram por mais tempo em contato com o animal-alvo, apresentando, 

claramente, maior comportamento social do que as fêmeas, à semelhança do que foi 

relatado por Takase e colaboradores (2012) e por Stack e colaboradores (Stack et 

al., 2010). Nesse mesmo trabalho, foi testado o efeito da administração de 17β-

estradiol em várias doses (2, 5 e 10 µg) e do ciclo estral em fêmeas intactas no 

comportamento social. Observou-se que 17β-estradiol não influenciou o 

comportamento social, em nenhuma dose, e o tempo de interação social de fêmeas 

no proestro não diferiu daquele no diestro, sendo ambos menores do que o tempo 

de interação de machos intactos (Stack et al., 2010). Isso pode explicar o fato do ciclo 

estral não ter influenciado a resposta das fêmeas no presente estudo. 

As concentrações de CORT basal e pós-teste não foram alteradas pela privação 

materna, contudo, o teste de investigação social induziu uma resposta robusta de 

estresse em ambos os sexos, independente do grupo. Essa resposta foi obtida 10 min 

após o início do teste, uma vez que em resposta a um estresse de novidade 

(exposição a um animal desconhecido, por exemplo), o aumento das concentrações 

plasmáticas de CORT em ratos adultos começa 5 a 10 min após o início do estressor 

e atingem o pico de secreção entre 15 e 30 min (Brett et al., 1983). Ao avaliarmos a 

reatividade da secreção de CORT ao teste de investigação social, observamos que 

machos e fêmeas PM3 apresentaram uma reação hormonal significativamente 

maior do que a dos grupos CTL e PM11. A reatividade das fêmeas PM3 foi ainda mais 

exacerbada do que a dos machos. Esse padrão de resposta lembra, de alguma forma, 

os achados de Van Oers e colaboradores (1998), que mostram que animais púberes 

(DPN 20) submetidos à PM nos dias 3 ou 11 apresentam respostas de ACTH 

divergentes ao mesmo estímulo, uma injeção de salina. Assim, animais PM3 

apresentam uma resposta exagerada, enquanto que os animais PM 11 apresentam 
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resposta atenuada, em comparação aos animais CTL. 

As concentrações de ACTH e CORT em resposta a vários estressores são 

maiores e mais prolongadas em adolescentes, independente do sexo, sendo que a 

partir do DPN 60 apresentam o padrão adulto de resposta de estresse (para revisão, 

ver Green & Mccormick, 2016). Da mesma forma, em um estudo realizado com ratos 

Sprague-Dawley, as concentrações basais de ACTH e CORT de animais nos DPNs 30 

e 70 não diferiram; porém, imediatamente após uma sessão de 30 minutos de 

estresse de restrição, houve uma resposta robusta de ambos os hormônios, sendo 

que as concentrações de ACTH foram maiores nos animais mais novos, de ambos os 

sexos, e as concentrações de CORT de fêmeas adultas foram maiores do que as de 

fêmeas adolescentes (Minhas et al., 2016). Como no presente estudo o ambiente do 

teste não era uma novidade para os animais (na tarde anterior estes já haviam sido 

expostos ao campo aberto), podemos supor que o contato com um animal 

desconhecido causou esse aumento robusto na secreção de CORT. Entretanto, 

devemos ressaltar que durante a habituação ao campo aberto, os cestos metálicos 

não foram colocados, e podem ter representado uma novidade e, portanto, um 

estresse, para os animais. Apesar de não ter sido detectada diferença significativa na 

ANOVA, o d de Cohen para avaliar o tamanho de efeito mostrou que, para as 

concentrações basais em fêmeas, houve moderada relevância na comparação entre 

PM3 e CTL (PM3 < CTL) e alta relevância na comparação entre PM3 e PM11 (PM3 < 

PM11), ou seja, fêmeas PM3 adolescentes secretaram menos CORT basal, porém, 

frente a um desafio, comportaram-se de forma semelhante aos grupos CTL e PM11. 

Esse resultado difere daqueles obtidos anteriormente em nosso laboratório 

(Barbosa et al., 2012; Faturi et al. 2010), porém, vale lembrar que as idades dos 

animais no dia da coleta foram diferentes, bem como o método de coleta (pela cauda 
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x decapitação), bem como as amostras foram coletadas quando as fêmeas estavam 

em diestro.  

Embora no presente estudo não tenham sido determinados possíveis fatores 

biológicos envolvidos com as alterações comportamentais observadas, podemos 

especular, baseados em estudos em seres humanos, que a ocitocina seja um 

potencial candidato. Em animais, infusão intracerebroventricular (i.c.v.) de 

antagonista do receptor de ocitocina prejudica a exploração de um animal 

desconhecido, enquanto que em animais que apresentam evitação social produzida 

por uma sessão de derrota social, a infusão i.c.v. de ocitocina restaura a motivação 

para explorar um animal desconhecido (Lukas et al., 2011). Estudos em seres 

humanos confirmam o impacto do estresse neonatal sobre a função da ocitocina no 

comportamento social, ao mostrarem que crianças negligenciadas pelos pais 

apresentam menos ocitocina na urina (Wismer Fries et al., 2005) e que mulheres 

vítimas de abuso na infância apresentam menos ocitocina no líquido 

cefalorraquidiano (Heim et al., 2009). Por outro lado, crianças criadas por famílias 

muito afetuosas apresentam maior concentração de ocitocina na saliva do que 

crianças criadas por famílias pouco afetuosas (Feldman et al., 2010). Além disso, 

pacientes deprimidos, esquizofrênicos e com transtorno de espectro autista 

apresentam redução das concentrações periféricas de ocitocina, relacionada ao 

retraimento social observado nesses transtornos (Meyer-Lindenberg et al., 2011).  
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Conclusões 

A privação materna por 24 h no DPN 3 prejudicou a investigação social na 

adolescência somente em ratos machos. Fêmeas PM3 adolescentes em proestro 

apresentaram maior perfil ansioso do que as fêmeas PM11. Com relação às 

concentrações de CORT, machos e fêmeas adolescentes do grupo PM3 apresentaram 

maior reatividade ao teste de investigação social, sendo que esta resposta foi ainda 

maior em fêmeas do que em machos.  

Sendo assim, podemos concluir que a privação materna no DPN 3 teve maior 

impacto no comportamento do tipo ansioso, avaliado na adolescência, com um claro 

dimorfismo sexual, e na resposta de corticosterona ao teste social. 
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