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RESUMO 

Adversidades no início da vida podem resultar em alterações comportamentais e 
hormonais tardias, uma vez que nesse momento precoce o Sistema Nervoso Central 
(SNC) encontra-se imaturo e sensível aos efeitos de eventos estressores. Em roedores, 
durante esse momento de grande sensibilidade no início da vida ocorre o período de 
hiporresponsividade ao estresse - PHRE, compreendido entre os dias pós-natais 
(DPNs) 4 e 14. A privação materna (PM) no DPN 9 induz alterações de comportamento 
do tipo ansioso e depressivo, além de desbalanço na atividade do sistema 
serotoninérgico, em ratos machos e fêmeas adolescentes. No presente estudo, nós 
testamos a hipótese de que o tratamento crônico com escitalopram (ESC), o Inibidor 
Seletivo de Receptação de Serotonina (ISRS) mais específico, poderia normalizar as 
alterações neuroquímicas e, consequentemente, as comportamentais. Para tanto, 
ninhadas foram padronizadas em 4 machos e 4 fêmeas e mantidas com suas mães ao 
longo do desenvolvimento (controle, CTL) ou submetidas à privação materna (PM) no 
DPN 9 (PM9). No DPN 10, 2 h antes do término do período de privação, ou no momento 
apropriado para o grupo CTL, metade do total de ninhadas de cada grupo recebeu uma 
injeção de salina (SAL, estressor) ou não (NSAL), constituindo 4 grupos principais: CTL-
NSAL, CTL-SAL, PM9-NSAL, PM9-SAL. Após esses procedimentos as ninhadas foram 
reunidas com suas mães e foi feita a avaliação do comportamento materno em 3 
períodos do DPN 10: às 10:00 h, 14:00 h e 17:00 h. O desmame foi feito no DPN 21, 
quando se iniciou o tratamento (variável intra-ninhada) com veículo (2 fêmeas e 2 
machos em cada ninhada) ou com ESC (2 fêmeas e 2 machos em cada ninhada), que 
perdurou por 24 dias. Após 21 dias de tratamento, 1 fêmea e 1 macho de cada 
tratamento não foram testados (não testados) e os demais animais foram submetidos 
a diversos testes comportamentais de avaliação de emocionalidade, 
concomitantemente com o tratamento farmacológico. Imediatamente após o último 
teste, amostras de sangue foram coletadas para a determinação das concentrações 
plasmáticas de corticosterona (CORT) induzidas por estresse. Amostras de sangue dos 
animais não testados também foram coletadas (determinação das concentrações 
basais de CORT). Os resultados mostraram que a PM9, sozinha ou em combinação 
com SAL, aumentou o comportamento materno. As manipulações neonatais não 
alteraram parâmetros do teste de campo aberto, mas foram ansiogênicas para fêmeas 
no teste de labirinto em cruz elevado. O ESC aumentou a investigação social somente 
em machos e a SAL produziu efeito pró-depressivo no teste do nado forçado em 
machos. Com base nesses resultados, concluímos que as manipulações neonatais 
aumentaram o comportamento maternal e que alterações comportamentais na 
adolescência foram sexo-dependentes. O tratamento farmacológico produziu efeito 
positivo somente no teste de investigação social em machos e, portanto, não foi efeitivo 
em melhorar alterações comportamentais induzidas pela PM.   
  
Palavras-chave: Privação materna; modelo animal; escitalopram; comportamento 
emocional; corticosterona; diferenças sexuais 

 

 
 

  



xvi 
 

ABSTRACT 

Early life adversities may lead to long-term behavioural and hormonal changes, due to 
immaturity of the central nervous system, resulting in increased vulnerability to stressful 
events. In rodents, there is a developmental phase, between postnatal days (PNDs) 4 
and 14, characterized by low corticosterne stress reactivity, the stress hyporesponsive 
period (SHRP). Maternal deprivation (DEP) on PND 9, leads to altered depressive- and 
anxiety-like behaviours, in addition to unbalanced serotoninergic activity, in adolescent 
and adult male and female rats. In the present study, we tested the hypothesis that 
chronic treatment with escitalopram (ESC), the most specific selective serotonin 
reuptake inhibitor, would normalize these altered behaviours. To this end, whole litters 
were standardized to four males and four females, and either kept with their mother 
throughout development (control, CTL) or DEP on PND 9 (DEP9). On PND 10, 2 h 
before the end of the deprivation period or at the appropriate time for CTL pups, half of 
the total number of litters in each group received a saline injection (SAL stress) or not 
(NSAL), making up for the four main groups: CTL-NSAL, CTL-SAL, DEP9-NSAL, DEP9-
SAL. Following these procedures, litters were reunited with their mothers and maternal 
behaviour was assessed 3 times during PND 10, at 10:00 h, 14:00 h and 17:30 h. 
Weaning took place on PND 21, and administration of vehicle (2 males and 2 females) 
or ESC (2 males and 2 females) began and lasted for 24 days; treatment was the intra-
litter variable. After 21 days of treatment, 1 male and 1 female in each treatment were 
non-tested (basal corticosterone levels) and the other animals were submitted to several 
tests of emotionality, without interruption of the pharmacological treatment. Immediately 
after the last test, blood samples were taken for determination of corticosterone stress 
levels. The results showed that DEP9, alone or in combination with SAL increased 
maternal behaviour. Neonatal manipulations did not change parameters in the open field 
test but were anxyogenic for females in the elevated plus maze. ESC increased social 
investigation only in males and SAL produced a pro-depressive effect in the forced 
swimming test in males. The behavioural tests elicited a corticosterone response in 
males, but not in females. Based on these results we conclude that neonatal 
manipulations increased maternal behaviour and that alterations in late adolescence 
were sex-dependent. The pharmacological treatment produced a positive effect only in 
the social investigation test and, therefore, was not effective in improving the 
behavioural changes induced by maternal deprivation. 

 
 
Key-words: Maternal deprivation; animal model; escitalopram; affective behaviour; 
corticosterone; sexual differences 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da vida diversos eventos caracterizam-se como estressantes, tanto 

física como psicologicamente, sendo que, em períodos específicos, a exposição a 

estressores pode ter consequências permanentes e irreversíveis para o indivíduo. 

Esses períodos são denominados janelas de vulnerabilidade, em que o sistema 

nervoso se encontra mais sensível à ação de fatores externos. O primeiro deles 

corresponde ao período pré-natal, em que o sistema nervoso está sendo formado. O 

segundo, refere-se ao período neonatal, momento em que ocorrem transformações e 

o remodelamento desse sistema. A terceira janela de vulnerabilidade encontra-se na 

adolescência, quando ocorrem outras mudanças no sistema nervoso. Em ambos os 

períodos o sistema nervoso torna-se suscetível à ação de fatores ambientais que 

podem modular sistemas de neurotransmissão, a arquitetura e o funcionamento de 

regiões cerebrais importantes para respostas emocionais (Andersen, 2003).  

Durante o período neonatal, um dos sistemas afetados pela ação de fatores 

ambientais é o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), o principal sistema hormonal 

de resposta ao estresse. Modelos animais de estresse precoce foram desenvolvidos 

para auxiliar o entendimento dos fenômenos relacionados aos efeitos de fatores 

estressores sobre o neurodesenvolvimento. A privação materna, realizada em um dia 

específico durante as duas primeiras semanas de vida em roedores, é caracterizada 

por um único episódio de interrupção da relação mãe-filhote com duração de 24 h. 

Esse procedimento induz diversas alterações comportamentais, neurobiológicas, 

hormonais e metabólicas que se manifestam tadiamente, tanto na adolescência 

quanto na idade adulta (Ellenbroek et al., 1998; Lehmann et al, 1999; Ellenbroek & 

Cools, 2000; Husum et al., 2002; Husum & Mathé, 2002; Ellenbroek & Riva, 2003; 

Ellenbroek et al, 2004; Garner et al., 2007; Llorente et al., 2009; Viveros et al., 2009; 

Suárez et al., 2009; Llorente et al., 2010; Suárez et al., 2010; Llorente et al., 2012;  

Takase et al., 2012; Barbosa Neto et al., 2012; Rentesi et al., 2013; Girardi et al., 2014; 

Marković et al., 2014). Tais consequências são decorrentes da ausência da mãe, que 

por meio de comportamentos específicos de cuidado com a prole, modula 

negativamente a resposta de estresse dos filhotes: a amamentação mantém a 

insensibilidade das glândulas adrenais à ação do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), reduzindo a liberação da corticosterona (CORT) (Suchecki et al., 1993a), e a 

limpeza anogenital suprime a liberação do ACTH (Suchecki et al., 1993b). A ausência 

da mãe, e consequentemente desses comportamentos, intensifica a resposta de 
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estresse dos filhotes resultando na liberação de grande concentração de CORT 

(hormônio de ação catabólica), que poderia prejudicar o desenvolvimento adequado 

de estruturas centrais, mecanismo que estaria associado às alterações decorrentes 

desse estressor. 

 Muitas alterações comportamentais decorrentes de manipulações 

experimentais, como a privação materna, mimetizam sintomas observados em 

transtornos psiquiátricos como a depressão e a ansiedade (Faturi et al., 2010; Rentesi 

et al., 2010; Barbosa Neto et al., 2012; Marco et al., 2013; Girardi et al., 2014). Esses 

transtornos têm sido tratados com fármacos antidepressivos, sendo que 

recentemente, os mais utilizados são os da classe dos Inibidores Seletivos de 

Recaptação de Serotonina (ISRS) (Taurines et al., 2011; Gollan et al., 2012; Fitzgerald 

et al., 2013; Cox et al., 2014; Popovic et al., 2015). Por serem fármacos de ação 

específica sobre o sistema serotoninérgico, apresentam maior efetividade e 

tolerabilidade durante o tratamento, com reduzidos efeitos colaterais em comparação 

a outras classes de antidepressivos e apresentando maior adesão por parte dos 

pacientes (Gorman et al., 2002; Kennedy et al., 2006, 2009; Ali & Lam, 2011; Gollan 

et al., 2012; Laux et al., 2013).   

   

1. 1. ONTOGÊNESE DA RESPOSTA DE ESTRESSE 

 

Em todas as etapas da vida é possível encontrar indicadores de resposta ao 

estresse, os quais se transformam ao longo do desenvolvimento. Evidências indicam 

que a atividade do eixo HHA inicia-se na vida intrauterina. Em ratos, a presença de 

neurônios produtores do homônio liberador de corticotrofina (CRH) pode ser detectada 

a partir do 16º dia do período embrionário e suas projeções para a eminência mediana, 

entre o 17º e 18º dia, caracterizando o início da liberação de CRH no sistema porta-

hipofisário (Bugnon et al., 1982; Daikoku et al., 1984). O primeiro grupo celular a se 

diferenciar na adeno-hipófise é o de células produtoras de ACTH, cuja presença é 

detectável no 15º dia do período embrionário (Watanabe & Daikoku, 1979). A 

presença de glicocorticoides, como a CORT e o ACTH, durante o período pré-natal é 

importante pois esses mediadores participam de diversos fenômenos durante o 

desenvolvimento intrauterino, como a maturação de órgãos (como o pulmão) e alguns 

sistemas, bem como auxiliando o início do parto (Boudouresque et al., 1988; Reichardt 

& Schutz, 1996). Entretanto, as concentrações de CORT e ACTH no período pré-natal 
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devem ser ótimas para a realização das funções ao longo deste período, uma vez que 

o aumento excessivo desses mediadores nessa fase implica em alterações no 

neurodesenvolvimento (especialmente no eixo HHA) (Fowden et al., 1998; Lesage et 

al., 2001).  

 Após o nascimento, o eixo HHA de roedores continua funcionante, sendo que 

as concentrações de CORT produzidas pelas glândulas adrenais apresentam padrão 

semelhante às produzidas na idade adulta, mesmo mediante à administração de 

ACTH, seu hormônio trófico. Entretanto, a partir do DPN 4 há uma redução na 

capacidade das glândulas adrenais de produzirem CORT, que se estende até o DPN 

14 (Witek-Janucek, 1988), intervalo conhecido como Período de hiporresponsivilidade 

ao estresse (PHRE) (Schoenfeld et al., 1980). A hipofuncionalidade desse sistema em 

responder a um estímulo estressor deve-se tanto a fatores intrínsecos da fisiologia do 

neonato, como também, e principalmente, a comportamentos de cuidado materno 

específicos, que inibem a atividade de componentes do eixo HHA. Durante o PHRE 

outros mediadores da resposta de estresse também se encontram em concentrações 

reduzidas, como o CRH (devido à reduzida expressão do gene que codifica para CRH) 

(Grino et al., 1989), e consequentemente, o ACTH (Walker et al., 1986).  

A adolescência é o período de transição da infância para a vida adulta. Em 

humanos, ela é marcada tanto por mudanças físicas (como o amadurecimento do 

sistema reprodutor e mudança na constituição corporal), como por mudanças em 

aspectos psicológicos. Em roedores não há um consenso quanto ao estabelecimento 

do início da adolescência, que pode ser determinada por marcadores físicos, como a 

abertura vaginal, por volta do DPN 35, e a separação do prepúcio, em torno do DPN 

42 (McCormick & Mathews, 2007), podendo se estender do DPN 28 ao DPN 42 

(Spear, 2000). Uma outra classificação mais conservadora divide a adolescência de 

roedores, em três períodos distintos: o pré-pubere, entre o DPN 21 e o DPN 34, a 

adolescência intermediária, entre o DPN 34 e DPN 46 e a adolescência tardia, que 

começa no DPN 46 e termina no DPN 59 (Tirelli et al., 2003). A resposta de estresse 

nesse período pode ser regulada por dois principais pontos: 1) maturação de 

estruturas envolvidas com a regulação da resposta de estresse, como o hipocampo, 

amígdala e o córtex pré-frontal, e 2) a ação dos hormônios sexuais (estradiol, 

progesterona e testosterona). Durante a adolescência, o sistema nervoso central 

(SNC) passa por um o novo remodelamento (Andersen, 2003), que o torna vulnerável 

a ação de diversos estímulos, como concentrações elevadas de glicocorticoides (GC) 
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em decorrência de um estressor. Em um estudo em que ratos machos foram expostos 

a um protocolo de estresse crônico imprevisível durante a adolescência, observaram-

se alterações no volume hipocampal 24 h após o fim do protocolo de estresse 

(aumento no número de células nas regiões CA1 e CA3), como também três meses 

depois do fim desse protocolo (redução no número de células na região CA1 e no giro 

denteado) (Isgor et al., 2004). Tais modificações estruturais no hipocampo são 

acompanhadas por alterações comportamentais, como prejuízo de memória espacial, 

avaliada no teste do labirinto aquático de Morris (Isgor et al., 2004). Similarmente, a 

amígdala apresenta grande sensibilidade à CORT no período da adolescência, devido 

à grande expressão de receptores de GC (citado em Romeo & McEwen, 2006). 

Alterações no volume do CPF podem ser observadas ao longo da adolescência: 

durante este período há aumento do volume da matéria cinzenta cortical, e após a 

adolescência, ocorre diminuição (Giedd et a., 1999). A alteração no volume cortical é 

heterogênea em cada região do córtex e em períodos diferentes em cada sexo (Giedd 

et a., 1999; Pinos et al., 2001; Pignatelli et al., 2006), contribuindo para o processo de 

maturação dessa estrutura. Além dos fatores intrínsecos ao desenvolvimento, as 

modificações que acontecem nessas estruturas durante a adolescência são 

influenciadas pelos hormônios gonadais (Peper et al., 2009; Neufang et al., 2008; 

Kooeschijn et al., 2014), que durante esse período encontram-se em maiores 

concentrações em comparação ao momento anterior à puberdade (Payne et al., 1977; 

Wiemann et al., 1989). A castração de camundongos machos previne a formação de 

espinhas dendríticas no hipocampo, até os dias 35-45 (Meyer et al., 1978). Este 

intervalo de tempo corresponde à adolescência em camundongos, durante a qual há 

o aumento na quantidade desses elementos no hipocampo (remodelamento que 

ocorre durante a 2ª janela de vulnerabilidade). De forma semelhante, em ratas, a 

ausência de estradiol promove a diminuição do volume hipocampal devido à baixa 

densidade das espinhas dendríticas (Morse et al., 1986; Gould et al., 1990), o que é 

equivalente ao que ocorre com mulheres com hipoplasia gonadal (Murphy et al., 

1993). As ratas também apresentam diferenças na responsividade ao estresse de 

acordo com a fase do ciclo estral: no estro, quando as concentrações de estrógeno se 

encontram relativamente baixas, as fêmeas apresentam reduzida responsividade ao 

estresse. Por outro lado, quando estão em proestro, fase cujas concentrações 

estradiol estão relativamente elevadas, a responsividade ao estresse é maior (Viau & 

Meaney, 1991). A relação entre os eixos HHA e hipotálamo-hipófise-gônadas (HHG) 
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é bidirecional, em que vários elementos de ambos os eixos regulam a responsividade 

ao estresse de forma diferente, de acordo com o sexo (Oyola & Handa, 2017). Por 

exemplo, o estrogênio estimula e a testosterona inibe a resposta hormonal de estresse 

(Viau & Meaney, 1991; Handa et al., 1994; McCormick et al., 2002; Lund et al, 2004). 

Além disso, fatores do desenvolvimento modificam o próprio funcionamento do eixo 

HHA: a maturação dos componentes do eixo (como as glândulas adrenais) parece 

ocorrer primeiro, uma vez que as concentrações de CORT atingem valores adultos 

por volta dos 21-28 dias de vida, enquanto que as células produtoras de ACTH 

amadurecem por volta de 2 meses de vida, em roedores (McCormick & Mathews, 

2007). Nesse momento há o prolongamento da resposta de estresse (concentrações 

de ACTH e de CORT permanecem elevadas por mais tempo) em ratos, em 

comparação a animais adultos, mostrando que neste período o sistema hormonal de 

resposta ao estresse (Gomez et al., 2002; Romeo & McEwen, 2006) bem como o 

feedback negativo (Gomez et al., 2002) estão funcionando de forma diferente. A 

alteração no tempo de liberação de ACTH e de CORT em animais jovens, em 

comparação aos animais adultos, ocorre tanto em condições basais como na resposta 

a um estressor agudo (Romeo & McEwen, 2006). Quando esses animais são 

submetidos a um estressor crônico, há um pico de resposta de ACTH e de CORT 

maior do que em animais adultos sob as mesmas condições; contudo, o tempo em 

que essas respostas acontecem nos jovens é menor do que nos adultos (Romeo et 

al., 2004). Uma possível explicação para as diferenças na responsividade a 

estressores agudos e crônicos, entre animais jovens e adultos, estaria na diferença 

de ativação do núcleo paraventricular do hipotálamo entre os períodos pré-pubere e 

adulto (Romeo & McEwen, 2006). Portanto, a adolescência caracteriza-se como um 

período de muitas mudanças, tanto estruturais como funcionais do SNC. Tais 

mudanças instrínsecas do processo de desenvolvimento, quando associadas a 

estímulos externos (estressores) podem facilitar o estabelecimento de várias 

alterações, muitas vezes correlacionadas à manifestação de transtornos psiquiátricos, 

como depressão, ansiedade e esquizofrenia, bem como com o abuso de substâncias; 

ambos com grande incidência durante a adolescência (Spear, 2000; Andersen, 2003). 

A resposta de estresse na vida adulta pode ser modulada por diversos fatores, 

tanto inerentes ao organismo, quanto ambientais, aos quais o organismo é exposto 

ao longo de sua vida. Esses fatores agem então modelando as estruturas do SNC, 

resultando em uma resposta adaptativa ou não, sendo esta última associada ao 
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aparecimento de doenças, com importantes diferenças sexuais (Oyola & Handa., 

2017). Quando há uma resposta adaptativa frente a um estressor agudo, observa-se 

o funcionamento adequado do eixo HHA: após o estímulo estressor, há liberação de 

CRH e de arginina-vasopressina (AVP) do núcleo paraventricular do hipotálamo 

(NPH). Ambos os neuropeptídeos estimulam a produção de ACTH pelas células 

adrenocorticotróficas da hipófise anterior, o qual agirá nas glândulas adrenais 

estimulando a produção glicocorticoides (cortisol em seres humanos e corticosterona 

em roedores). Entretanto, após a exposição crônica a um estressor a resposta de 

estresse se altera, ocorrendo diminuição na expressão do RNAm para CRH (Harbuz 

et al., 1992; Ma et al., 1998) e aumento na expressão do RNAm para AVP (Chowdrey 

et al., 1995; Ma et al., 1997) no NPH, sugerindo a ocorrência de habituação ao 

estressor crônico (Hauger et al., 1998). Contudo, outros efeitos são observados nesta 

situação, além de alterações em parâmetros do eixo HHA. A restrição de movimento 

aumenta as concentrações extracelulares de glutamato (Lowy et al., 1993), 

produzindo excitotoxicidade. Esse processo ocorre devido ao aumento do influxo de 

Ca2+ na célula nervosa e consequentemente ativação de cascatas de sinalização que 

resultarão em danos celulares (Choi, 1988). Além do processo de excitotoxicidade, o 

excesso de glutamato pode estimular a produção de espécies reativas de oxigênio, 

com aumento de radicais livres (McCord et al., 1985; Reagan et al., 1997), que em 

excesso, também resultam em danos celulares. Ademais, o estresse crônico pode 

atrofiar as espinhas dendríticas no hipocampo (Watanabe et al., 1992; Magariños et 

al., 1995). Em seres humanos, o estresse crônico facilita o surgimento de diversas 

reações não adaptativas, como as doenças psiquiátricas (transtornos de humor, como 

a depressão, por exemplo) (Hammen et al., 2009). Entretanto, o que caracterizará o 

indivíduo adulto quanto à vulnerabilidade ou resiliência frente a estressores, sobretudo 

crônicos, são fatores intrínsecos de sua biologia (individualidade biológica), o 

background de experiências adquiridas ao longo da vida (influência ambiental ao 

longo do desenvolvimento) e a interação entre esses dois fatores (Plotsky et al., 1993). 

 

1. 2. COMPORTAMENTO MATERNO 

 

O primeiro contato social que os indivíduos têm ao nascer é com sua mãe. 

Durante todo o período pós-natal de mamíferos, as mães desempenham um conjunto 

de comportamentos cuja função é a manutenção da saúde física e mental (Dulac et 

al., 2014) dos filhotes para seu desenvolvimento e sobrevivência (Bosh, 2011).  
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O preparo das mães para a maternidade inicia-se no período pré-natal, em que 

alterações hormonais aumentarão a motivação materna bem como a responsividade 

da mãe aos filhotes (Siegel et al., 1986). Esses hormônios agirão em sítios específicos 

de modo a modular a expressão de alguns comportamentos. Em roedores uma região 

fundamental para a expressão do comportamento maternal é a área pré-óptica medial 

(APOM), relacionada com comportamentos como recuperação dos filhotes, 

construção de ninho e amamentação, de tal forma que lesões nessa região 

interrompem a expressão desses comportamentos (Kalinichev, Rosenblatt & Morell, 

2000; Numan & Callahan, 1980; Numan, Corodians, Numan, Factor, & Piers, 1988). 

Outra região associada ao cuidado materno é o núcleo do leito da estria terminal 

(NLET), que juntamente com a APOM forma uma super-região que modula alguns 

desses comportamentos (Numan & Stolzenberg, 2009). Lesões bilaterais em 

conexões nas áreas dorso-laterais do NLET interrompem a expressão do 

comportamento de recuperação dos filhotes (Numan & Callahan, 1980). 

Fatores hormonais participam da estimulação da expressão do comportamento 

materno. A prolactina age, não somente estimulando a produção do leite materno, 

como também em regiões centrais, como na APOM (Bridges et al., 1990; Numan and 

Insel, 2003, Numan et al., 1977), regulando a expressão de alguns comportamentos 

relacionados à maternidade (Bridges et al., 1985,1990, 2001; Grattan, 2001; Torner et 

al., 2002). Neuropeptídios como ocitocina (OT) e AVP também modulam o 

comportamento materno. A administração intra-cerebroventricular de OT em ratas 

virgens, previamente tratadas com progesterona, promove a expressão de 

comportamento materno de forma espontânea (Pedersen and Prange, 1979; 

Pedersen et al., 1982). Esse efeito é inibido pela administração de antagonista do 

receptor de ocitocina diminuindo a expressão de comportamentos como a 

recuperação de filhotes (Bosch & Neumann, 2008; Pedersen et al., 1994). O sistema 

de neurotransmissão da AVP torna-se mais ativo próximo do momento do parto e 

durante lactação (Caldwell et al., 1987; Landgraf et al., 1991; Lightman et al., 2001; 

Van Tol et al., 1988; Walker et al., 2001). Com ação não somente na lactação, ela 

participa do cuidado materno (Bosch & Neumann et al., 2008; Bosch et al., 2010), de 

modo que o bloqueio de receptores V1a reduz o cuidado da mãe para com sua prole 

(Bosch & Neumann, 2008). A ação da OT sobre estruturas do sistema límbico modula 

o comportamento agressivo em mães lactantes (Swanson et al., 1983). A OT diminui 

a agressividade materna, uma vez que a administração desse neurotransmissor no 
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NCA e no NLET diminui a frequência de ataques frontais e mordidas de mães 

lactantes (Consiglio et al., 2005). A administração de antagonista do receptor de OT 

no NCA promove o aumento da agressividade materna (Lubin et al., 2003). O sistema 

AVP também está envolvido com a modulação inibitória do comportamento agressivo 

em mães, uma vez que a infusão de antagonista do receptor V1a no NLET promove 

aumento da agressividade materna (Nephew & Bridges, 2008a, 2008b; Bosch et al., 

2010; Nephew et al; 2010). 

Fatores não hormonais também estimulam o comportamento materno no 

momento pós-parto, ou seja, estímulos sensoriais incitam ações de cuidado da mãe 

com a prole. Os filhotes machos exalam um composto químico (propionato dodecil) 

pela glândula prepucial (Brouette-Lahlou et al., 1991a, 1991b; Moore & Samote, 1986) 

que são identificados pelas mães, através do órgão vomeronasal (Del Cerro, 1998; 

Brouette-Lahlou et al., 1999). Essa substância, presente na urina dos filhotes direciona 

a mãe para encontra-los e elicia o comportamento de limpeza (licking-grooming - LG) 

da região ano-genital (LGANO) (Brouette-Lahlou et al., 1991a). Como os filhotes de 

roedores são altriciais, ou seja, altamente dependentes do cuidado parental ao nascer, 

devido ao desenvolvimento fisiológico incompleto, a mãe auxilia algumas funções que 

nesta idade os filhotes não conseguem realizar sozinhos (Sullivan & Holman, 2010). 

A limpeza anogenital os ajuda a defecar e urinar, além de contribuir para o 

reestabelecimento eletrolítico da mãe (Gubernick & Alberts, 1983). Há uma diferença 

entre o odor dos filhotes machos e fêmeas (Moore, 1981), sendo que a mãe distingue 

os sexos dos filhotes e o cuidado materno é mais direcionado aos machos do que às 

fêmeas (Moore & Morelli,1979; Moore, 1981). Além do estímulo olfativo, a mãe é 

motivada por estímulos auditivos decorrentes da vocalização ultrassônica que os 

filhotes emitem durante o período neonatal. Este estímulo é emitido em situações de 

angústia ou sofrimento (distress), como em ambientes com baixas temperaturas (Allin 

& Banks,1971), em condições de isolamento ou quando os filhotes são manipulados. 

Em ambiente com baixas temperaturas, os filhotes vocalizam com intensidade sete 

vezes maior do que a da vocalização em temperatura ambiente (Allin & Banks,1971). 

As vocalizações de machos e fêmeas em situação de distress são diferentes e machos 

vocalizam de forma mais vigorosa do que as fêmeas (Naito & Tonou, 1987), o que 

também pode explicar a diferença no cuidado materno entre os sexos. 

O cuidado materno pode ser expresso por meio de diversos comportamentos 

comuns a várias espécies (Rees et al., 2005; Franks et al., 2011). Entre aqueles mais 
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desempenhados por ratas durante o período neonatal, podemos mencionar a 

construção do ninho, reações de defesa contra a ameaça de predadores, recuperação 

de filhotes que saem do ninho, segurar o filhote com a boca, amamentação em 

diferentes posturas, e limpeza em diferentes locais do corpo, sendo a mais importante 

a da região anogenital (Franks et al., 2011). Além da limpeza anogenital, outro 

comportamento materno essencial para o desenvolvimento dos filhotes é a 

amamentação, em especial na postura de alta inclinação, quando a mãe mantém seu 

dorso muito arqueado e as patas bem estiradas (ached-back nursing – ABN).  

Os comportamentos de licking-grooming anogenital (LGANO) e arched-back 

nursing (ABN) estão fortemente correlacionados com diversos fenômenos durante o 

decorrer da vida dos filhotes (Liu et al., 1997). Por meio desses comportamentos a 

mãe pode modular o neurodesenvolvimento da prole, alterando mecanismos 

epigenéticos como a metilação do DNA e a acetilação de histonas (Champagne, 2011; 

Sapolsky, 2004), cujos reflexos se manifestarão ao longo da vida. Os efeitos não 

genômicos do LGANO estão associados a diferenças na expressão do gene que 

codifica para os receptores de GC: animais adultos criados por mães que expressam 

maior frequência desses comportamentos, apresentam maior expressão desses 

receptores no hipocampo (Liu et al., 1997). Consequentemente esses animais têm 

maior sensibilidade do feedback negativo de GC e respostas mais atenuadas a 

estressores agudos, tanto em relação a expressão de comportamento de medo como 

a resposta neuroendócrina do eixo HHA (Liu et al., 1997). Os efeitos da alta frequência 

de LGANO-ABN sobre a resposta de estresse também foram observados em outros 

estudos (Francis & Meaney, 1999; van Hasselt et al., 2012; Weaver et al., 2004), além 

de seus efeitos sobre a expressão de outros receptores, como no gene Oxtr que 

codifica para o receptor de OT (Beery et al., 2016), que é liberada pelos filhotes logo 

em seguida da estimulação tátil do LG (Henriques et al., 2014; Lenz & Sengelaub, 

2010). Sistemas de neurotransmissão como o do ácido gama-aminobutírico (GABA) 

têm sua atividade modulada conforme variações do cuidado materno: a baixa 

frequência de LG está associada com a redução hipocampal da enzima 

descarboxilase do ácido glutâmico (GAD1), que participa da etapa limitante da síntese 

de GABA, como resultado do aumento da metilação do DNA na região promotora do 

gene da enzima (Zhang et al., 2010). Animais cujas mães realizam mais LG 

apresentam aumento no turnover hipocampam de serotonina (5-HT) (Henriques et al, 

2014). Além disso, essas alterações neuroquímicas têm consequências 
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comportamentais, como aumento no tempo de interação social de animais que 

receberam elevada frequência de LG (Starr-Phillips & Beery, 2014), bem como efeitos 

sobre outros aspectos comportamentais, incluindo resposta de sobressalto e 

exploração no teste de campo aberto (CA) (Francis & Meaney, 1999), efeitos sobre a 

cognição (Liu et al., 2000) e memória espacial (Barha et al., 2007). A variabilidade do 

cuidado maternal tem reflexo no desenvolvimento de sistemas e estruturas 

importantes para inúmeros processos fisiológicos e mentais da prole, contribuindo 

para diferentes habilidades para lidar com adversidades, podendo ser um fator de 

vulnerabilidade ou resiliência aos efeitos de eventos na idade adulta (Henriques et al., 

2012).  

 

1. 3. PRIVAÇÃO MATERNA 

 

As relações sociais (em especial entre mães e filhos) no início da vida e suas 

consequências para o desenvolvimento do indivíduo têm despertado o interesse de 

diversos pesquisadores nas últimas décadas. Em meados de 1930, pesquisadores de 

diversas áreas almejavam entender os fenômenos envolvidos no relacionamento 

entre mãe e filhos, sendo John Bowlby (1907-1990) um dos principais nomes. Anos 

mais tarde ele desenvolveu a Teoria do Apego, segundo a qual o comportamento de 

apego caracteriza-se como uma estratégia evolutiva para proteção e sobrevivência do 

recém-nascido. Em seus primeiros trabalhos com essa temática, Bowlby 

correlacionou, por meio de algumas observações, comportamentos considerados 

delinquentes com a ausência de um vínculo emocional com um cuidador (podendo ou 

não ser a mãe biológica) ou mesmo com a separação precoce do cuidador (Bowlby, 

1946), relatando anos depois à Organização Mundial da Saúde o impacto das 

relações estabelecidas na infância sobre a saúde mental (Bowlby, 1951). 

Contemporaneamente, Harry Harlow demonstrou não somente possíveis bases 

biológicas pelas quais primatas expressam o apego e sua importância evolutiva 

(Harlow, 1959), como também alguns dos efeitos que o isolamento social 

(principalmente em relação à progenitora) durante a infância têm sobre o indivíduo em 

desenvolvimento (Harlow et al., 1965). No período pós 2ª Guerra Mundial a 

institucionalização de crianças tornou-se um fenômeno comum em cidades europeias. 

Essas crianças, muitas vezes órfãs em decorrência da guerra, cresciam em 

instituições com infraestrutura insalubre e na ausência de relações sociais adequadas 

(vínculos emocionais), com os pais ou cuidadores. Posteriormente, observou-se que 
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essas crianças apresentavam alterações em seu desenvolvimento, principalmente em 

relação ao comportamento (Chisholm, 1998). Na mesma época, Donald Winnicott, em 

sua obra “Privação e Delinquência”, ressaltou a importância do cuidado na infância 

para a saúde do indivíduo em desenvolvimento, sendo que, neste momento, o 

ambiente no qual a criança vive apresenta grande potencial para modular como esta 

criança se desenvolverá. Chisholm (1998) mostrou que crianças romenas que viveram 

em orfanatos no início da infância manifestavam insegurança nos vínculos com as 

famílias que os adotaram, bem como apresentavam problemas comportamentais. A 

falta de cuidado parental, como observado por Chisholm (1998), e suas 

consequências sobre diversos aspectos do desenvolvimento intensificaram o 

interesse pelo entendimento dos mecanismos envolvidos com esses fenômenos. A 

ausência da mãe, ou de algum cuidador com quem o indivíduo estabelece vínculos 

nessa fase inicial da vida, desencadeia diversos efeitos a curto e longo prazos com 

consequências drásticas para o desenvolvimento. Aos efeitos iniciais dessa 

separação foi dado o nome de Síndrome de Separação (Robertson & Bowlby, 1952), 

a qual implica efeitos graves na criança e em seu desenvolvimento. O 

desenvolvimento de estudos nessa área mostrava-se complexo e de difícil execução 

em seres humanos, sendo necessária a criação de modelos que permitissem uma 

investigação mais aprofundada desses fenômenos. A partir da década de 1960 vários 

estudos foram realizados para avaliar os efeitos da perda do cuidado materno e, 

também, como a ruptura da relação mãe-filhote afeta as mães. Primatas não-humanos 

quando separados de suas mães apresentam reações imediatas, como aumento da 

vocalização e da atividade locomotora (Hinde & Spencer-Booth, 1971), indicando 

agitação, bem como manifestação de comportamento do tipo depressivo (Kaufman et 

al., 1967, Jones & Clark, 1973). Além de reações emocionais, a ausência materna 

altera a regulação de parâmetros fisiológicos, que são controlados pela presença da 

mãe por meio de comportamentos de cuidado materno específicos.  

Filhotes de ratos separados de suas mães nas primeiras semanas de vida 

apresentam redução da frequência cardiorrespiratória (Hofer, 1970), que é regulada 

por meio da amamentação (Hofer, 1975, 1984), assim como redução na temperatura 

corporal, controlada por estímulos táteis provenientes da mãe, já que nos primeiros 

dias do período pós-natal os filhotes ainda não conseguem realizar sozinhos essa 

função (Hofer, 1970). A separação da mãe representa para o filhote uma condição de 

distress. Filhotes de macacos-esquilo separados de suas mães por um intervalo de 
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30 minutos apresentam aumento substancial nas concentrações plasmáticas de 

cortisol, em comparação a filhotes separados pelo mesmo tempo e depois reunidos 

às suas progenitoras (Mendoza et al., 1978), mostrando que a separação materna 

produz efeitos neuroendócrinos importantes, sobretudo no que tange à resposta 

hormonal de estresse. Tais efeitos podem ser prolongados, como o observado em 

primatas não-humanos submetidos à separação materna intermitente, realizada com 

diferentes durações, e que resulta em aumento das concentrações plasmáticas de 

cortisol nos animais jovens (Levine & Mody, 2003).  

Muitos protocolos experimentais foram criados e validados para explorar 

aspectos biológicos das consequências do estresse neonatal. O paradigma da 

privação materna, no qual se faz uma única interrupção do contato entre mãe e filhote 

por 24 h, mimetiza a perda do cuidado parental. Esse paradigma pode ser realizado 

em dias diferentes, ao longo das primeiras semanas de vida em roedores. Durante 

este período, os filhotes não são alimentados e nem recebem os estímulos táteis da 

mãe.  As duas primeiras semanas de vida dos roedores compreendem um momento 

singular do desenvolvimento pós-natal, durante o qual ocorre reduzida liberação de 

ACTH e CORT, decorrente, principalmente, do cuidado materno que modula 

negativamente o funcionamento de estruturas envolvidas com a resposta de estresse 

(Roselfeld et al., 1993; Stanton et al., 1987; Suchecki et al., 1993a). A amamentação 

é responsável por manter as glândulas adrenais insensíveis à ação do ACTH e, 

consequentemente, resulta na liberação de baixas concentrações de CORT (Suchecki 

et al., 1993a). Por outro lado, a limpeza anogenital suprime a secreção do ACTH 

(Suchecki et al., 1993a). Durante o PHRE, períodos de 8 h a 24 h de suspensão do 

contato progenitora-filhote já são suficientes para promover o aumento nas 

concentrações de CORT basais e induzidas por estresse no filhote (Levine et al., 1991; 

Schmidt et al., 2004), bem como nas concentrações de ACTH, induzidas por estresse 

(Suchecki et al., 1993a; Schimdt et al., 1997; Schimdt et al., 2004). A resposta imediata 

de CORT após privação materna se mantém elevada por, pelo menos, 2 h (Suchecki 

et al., 1995; Girardi et al., 2014). Em relação à resposta de ATCH, animais adultos 

apresentam pico de concentração desse hormônio por volta de 5 a 10 minutos após a 

exposição a um estressor, enquanto que em filhotes que foram privados no DPN 9 

(PM9) o pico de concentração desse hormônio, ocorre por volta de 20 minutos após a 

exposição ao estímulo estressor e em filhotes privados no DPN 12, o pico ocorre após 

5 minutos da exposição ao estressor, e as concentrações desse hormônio mantêm-
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se elevadas até 20 minutos após o estressor (Suchecki et al., 1993b). Além de 

consequências hormonais, diversos estudos relatam que o paradigma da privação 

materna produz alterações comportamentais, em sistemas de neurotransmissão e 

estruturas do SNC (Barbosa Neto et al., 2012; Ellenbroek et al., 1998; Ellenbroek & 

Cools, 2002; Ellenbroek & Riva, 2003; Ellenbroek et al, 2004; Garner et al., 2007; 

Girardi et al., 2014; Husum et al., 2002; Husum & Mathé, 2002; Llorente et al., 2009; 

Llorente et al., 2010; Llorente et al., 2012; Marković et al., 2014; Rentesi et al., 2010, 

Rentesi et al., 2013; Suárez et  al., 2009; Suárez et al., 2010; Viveros et al., 2009; 

Takase et al., 2012).  

 

1. 4. EFEITOS COMPORTAMENTAIS E NEUROQUÍMICOS DA PRIVAÇÃO 

MATERNA 

 

 O paradigma da privação materna tem sido amplamente utilizado  para avaliar 

as consequências do estresse neonatal ao longo do desenvolvimento, sobretudo em 

aspectos comportamentais. Nos estudos com esse protocolo também são 

encontradas variações nos resultados de acordo com o dia em que é realizada a PM, 

a idade e sexo dos sujeitos experimentais na avaliação, os testes utilizados no estudo 

e a linhagem e espécie dos animais (Ellenbroek et al.,1998; Lehmann et al., 2000; 

Suchecki et al., 2000; Penke et al., 2001; Ellenbroek & Cool, 2002; Husum et al., 2002; 

Ellenbroek et al., 2004; Garner et al., 2007; Faturi et al., 2010; Rentesi et al., 2010; 

Oomen et al., 2010; Viveros et al., 2011; Oomen et al., 2011; Barbosa Neto et al., 

2012; Takase et al., 2012; Marco et al., 2013; Rentesi et al., 2013; Girardi et al., 2014; 

Wertheimer et al., 2016).  

 A PM durante o PHRE resulta em diversas alterações comportamentais que 

mimetizam sintomas de transtornos psiquiátricos. Ratos machos e fêmeas adultos, 

submetidos à PM no DPN 3 apresentam maior reatividade emocional em testes que 

avaliam a memória espacial (teste do labirinto aquático de Morris) e emocional 

(condicionamento de medo ao contexto) e comportamento do tipo ansioso no labirinto 

em cruz elevado (Oomen et al., 2010, 2011). Quando submetidos à PM no DPN 11, 

ratos de ambos os sexos apresentam aumento no comportamento do tipo ansioso no 

teste de labirinto em cruz elevado (Barbosa Neto et al., 2012) e na caixa claro-escuro 

(Faturi et al., 2010), embora apresentem menor expressão deste comportamento no 

teste de campo aberto quando comparados a animais controle (Suchecki et al., 2000). 

Por outro lado, quando realizada no DPN 9, a privação maternal induz diversas 
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alterações comportamentais que mimetizam comportamentos do tipo esquizofrênico 

(Ellenbroek et al., 1998; Ellenbroek & Cool, 2002; Ellenbroek and Riva, 2003; 

Ellenbroek et al., 2004; Takase et al., 2012; Girardi et al., 2014). Uma dessas 

alterações refere-se ao prejuízo no filtro sensório-motor, o qual pode ser avaliado em 

animais por meio do teste da inibição pré-pulso (sigla em inglês PPI – pre pulse 

inhibition), em que uma resposta a um estímulo sonoro é diminuída quando há 

exposição a um pré-estímulo sonoro, de menor intensidade. Essa alteração tem 

caráter translacional, pois também é observada em pacientes esquizofrênicos 

(Ellenbroek et al., 1998; Lehmann et al, 2000; Ellenbroek & Cools, 2002; Husum et al., 

2002; Ellenbroek & Riva, 2003; Ellenbroek et al, 2004; Garner et al., 2007). Em 

humanos, o tratamento com antipsicóticos, como o haloperidol (típico) e a quetiapina 

(atípico), reverte o prejuízo do filtro sensório-motor, à semelhança do que se observa 

em animais PM9 (Ellenbroek et al., 1998), estabelecendo validade farmacológica para 

este modelo de esquizofrenia. Além disso, outros comportamentos do tipo 

esquizofrênico são observados em decorrência da PM9. Evidências indicam que há 

uma relação entre o filtro sensório-motor e o sistema dopaminérgico. Segundo Braff e 

colaboradores (1978), pacientes esquizofrênicos apresentam déficit na inibição pré-

pulso que é acompanhado por alterações dopaminérgicas em estruturas límbicas. 

Tais evidências são reforçadas por outros achados que mostram que agonistas 

dopaminérgicos prejudicam a inibição pré-pulso observada no PPI (Mansbach et 

al.,1998; Ellenbroek et al., 1996, Peng et al., 1990), assim como a administração de 

dopamina (DA) no núcleo accumbens induz a redução da inibição pré-pulso 

(Swerdlow et al., 1992; Wan & Swerdlow, 1993). Outro aspecto envolvido com o filtro 

sensório-motor é capacidade de filtrar adequadamente os estímulos ambientais, ao 

que se denomina inibição latente (Gray & Snowden, 2005), que está diminuída em 

pacientes esquizofrênicos (Gray et al., 1995; Swerdlow et al., 1996), e que também se 

mostra reduzida em animais submetidos à PM9 (Ellenbroek & Cools, 1995). A 

hiperatividade, outra consequência comportamental da PM9 (Takase et al., 2012; 

Rentesi et al., 2013), é interpretada como um comportamento que remete aos 

sintomas positivos da esquizofrenia, uma vez que em ambos há aumento da 

neurotransmissão dopaminérgica em estruturas do sistema límbico (Kapur, 2003; van 

den Buuse, 2009; Le Pen et al., 2011).  Além dos sintomas positivos, pacientes com 

esquizofrenia podem apresentar outro grupo de sintomas denominados negativos 

(Foussias & Remington, 2010; Millan et al., 2014; Veerman et al., 2017), como por 
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exemplo o prejuízo no desempenho social (Millan et al., 2014). Diminuição na 

expressão do comportamento social é outro efeito decorrente da PM9 (Takase et al., 

2012; Girardi et al., 2014), indicando que esse modelo produz alterações 

comportamentais que também mimetizam outros sintomas da esquizofrenia.   

 Alterações importantes na neurotransmissão serotoninérgica são relatadas em 

animais submetidos à PM no DPN 9, como redução da expressão de receptores 

5HT1A no estriado e aumento da expressão desses receptores no CPF e amígdala 

(Rentesi et al., 2013), aumento no turnouver da serotonina no hipotálamo, mas não 

no hipocampo, de ratos machos (Rentesi et al., 2010). Essas alterações no sistema 

serotoninérgico são sexo-específicas, pois no estriado observou-se aumento de 

serotonina apenas nos machos (Llorente et al., 2010). Desajustes no sistema 

serotoninérgico, como observados na amígdala e no hipocampo podem justificar 

alterações na resposta emocional, como a manifestação de comportamento do tipo 

depressivo (Llorente et al., 2007) e aumento da expressão de impulsividade (Marco et 

al., 2007). Outros estudos indicam que a PM induz modificações de componentes da 

neurotransmissão glutamatérgica, como a diminuição na expressão de receptores 

glutamatérgicos do tipo NMDA no hipocampo de animais submetidos à PM (Roceri et 

al., 2002). Igualmente ao que ocorre em outros sistemas de neurotransmissão, alguns 

efeitos sobre o sistema glutamatérgico são sexo-específicas, como o aumento na 

densidade de receptores NMDA nos núcleos caudato e putamen verificado em fêmeas 

privadas (Zamberletti et al., 2012). Evidências indicam que o sistema 

endocannabinoide pode ser afetado pela PM. Um desses indicativos é a redução da 

expressão dos receptores CB1 no CPF tanto de machos quanto de fêmeas, e aumento 

na expressão de CB2 no CPF de machos (Marco et al., 2013).  

  No espectro comportamental, a PM no DPN 9 produz alterações de 

comportamento do tipo ansioso refletido pela redução do tempo de permanência no 

centro do CA (Rentesi et al., 2010; Girardi et al., 2014). Entretanto, não parece haver 

consenso quanto ao efeito ansiogênico dessa manipulação, uma vez que não foram 

observadas alterações no LCE (Marco et al., 2013; Girardi et al., 2014), ou no teste 

da caixa claro-escuro (Takase et al., 2012). Tais divergências justificam-se pelo fato 

de que diferentes testes para avaliação do comportamento do tipo ansioso avaliam 

diferentes aspectos e parâmetros dessa alteração emocional (Ramos et al., 1998).  

 Manipulações neonatais podem alterar o comportamento social tanto em ratos 

(Takase et al., 2012; Girardi et al., 2014), como em camundongos (Giachino et al., 
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2007; Franklin et al., 2011; Holland et al., 2014). Takase e colaboradores (2012) 

observaram que animais PM9 apresentaram redução do comportamento social ativo, 

avaliado no teste de interação social, enquanto que Girardi e colaboradores (2014) 

observaram redução no tempo de investigação de uma gaiola contendo o animal-alvo. 

Outros modelos de esquizofrenia também produzem alteração no comportamento 

social, como o aumento na latência para interagir (Shi et al., 2013) e o menor tempo 

dispendido em interação social (Flagstad et al., 2004; Blas-Valdivia et al., 2009; Shi et 

al., 2013).  A redução no desempenho social de animais que submetidos a um evento 

estressor na infância, como a PM9, poderia ser explicada por alterações de 

interneurônios inibitórios presentes no CPF, os quais modulam, entre outros 

comportamentos, o social. O prejuízo no desempenho social avaliado no teste de 

interação social foi observado em fêmeas jovens e machos adolescentes, submetidos 

a outro tipo de estressor neonatal (separação materna), em que as fêmeas 

apresentaram redução da latência e da duração do contato entre focinhos com uma 

rata co-específica, e os machos apresentaram redução da latência do contato entre 

focinhos com um rato co-específico (Holland et al., 2014). Essas alterações do 

comportamento social foram acompanhadas da redução na quantidade de neurônios 

inibitórios no CPF (Holland et al., 2014). Além disso, outros sistemas poderiam mediar 

os prejuízos no comportamento social em decorrência do estresse precoce, como por 

exemplo os sistemas da OT e AVP (Lim &Young, 2006; Veenema, 2012). Estudos 

indicam que o protocolo de separação materna, reduz o número de neurônios 

ocitocinérgicos imunorreativos no hipotálamo em animais que foram submetidos a 

manipulações diárias durante os primeiros dez dias de vida (Todeschin et al., 2009). 

Nesse estudo, os animais submetidos à manipulação diária nos dez primeiros dias de 

vida apresentaram redução no tempo de interação social, reforçando que o estresse 

neonatal pode comprometer o desempenho social (Todeschin et al., 2009). Poucos 

estudos demonstram o efeito da PM sobre aspectos cognitivos, tanto na adolescência 

quanto na idade adulta de roedores. Contudo, Garner e colaboradores (2007) 

observaram que animais PM9 apresentaram atraso no aprendizado adquirido no teste 

do labirinto aquático de Morris, indicando prejuízo na memória espacial, contradizendo 

outro estudo em que a PM9 parece melhorar o desempenho no mesmo teste 

(Lehmann et al., 1999). Essas alterações cognitivas também teriam sua causa 

associada à redução hipocampal da expressão do fator neurotrófico derivado do 
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cérebro (BDNF) (De Lima et al., 2011), o qual está associado, entre outros processos, 

com a memória e aprendizado hipocampo-dependentes (Mu et al., 1999).  

 

1. 5.  AVALIAÇÕES DE COMPORTAMENTO EMOCIONAL 

 

 O estudo dos mecanismos envolvidos em processos psicobiológicos, como a 

expressão de comportamentos emocionais, é possível devido à utilização de modelos 

experimentais. Abordagens experimentais possibilitam a exploração de 

características desses processos que não são possíveis de serem avaliadas em seres 

humanos devido aos aspectos éticos, metodológicos e econômicos. A transposição 

dos estudos entre seres humanos e modelos animais, e vice-versa, parte do 

pressuposto de que alguns aspectos comportamentais são compartilhados entre 

humanos e outras espécies, em virtude de terem sido conservados entre as espécies 

durante o processo evolutivo (Nesse et al., 1999; Panksepp et al., 2002), permitindo 

não somente o entendimento de como esses processos ocorrem, mas também como 

e quais fatores podem modulá-los. Há inúmeras ferramentas experimentais para 

avaliar as diferentes variações na emocionalidade, sobre diferentes aspectos: 

comportamento do tipo ansioso (labirinto em cruz elevado - LCE, exposição a odor de 

predador, caixa claro-escuro, campo aberto, interação social, vocalização 

ultrassônica, labirinto em T, supressão alimentar pela novidade, entre outros), 

comportamento do tipo depressivo (consumo de sacarose, contraste negativo e 

positivo de sacarose, teste do nado forçado, suspensão pela cauda), comportamento 

de medo (choque nas patas). A seguir, serão comentados somente aqueles testes 

que fazem parte do delineamento experimental do presente estudo.  

A avaliação de comportamento do tipo-ansioso pode ser realizada por 

diferentes abordagens, que abrangem diferentes aspectos desse comportamento 

(Ramos et al., 1998). Um dos testes clássicos e amplamente utilizado para avaliação 

do comportamento do tipo ansioso é o teste de campo aberto (CA) (Hall, 1934). Esse 

teste se baseia na exploração de regiões consideradas seguras e protegidas (como 

as regiões próximas às paredes do aparato) e evitar as regiões consideradas 

inseguras, onde estariam suscetíveis a uma condição potencialmente ameaçadora 

(região central da arena) (Belzung & Le Pape, 1994), denominada tigmotaxia (Hall, 

1934). Inicialmente, considerou-se a defecação e a micção como parâmetros de 

emocionalidade (Hall, 1934). No decorrer dos anos, outros parâmetros passaram a 

ser analisados durante o teste como medida de aspectos do comportamento do tipo 
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ansioso (Walsh & Cummins, 1976), sendo interpretado como expressão de ansiedade 

a redução do tempo e da ambulação na região central da arena (Miller et al., 2002; 

Prut & Belzung, 2003), assim como a redução da exploração vertical e o aumento da 

frequência de autolimpeza (grooming) (Denemberg, 1969; Masur et al., 1980).  

  Em animais, estressores produzem aumento de comportamento do tipo 

ansioso, caracterizando então a validade de constructo para modelo animal de 

ansiedade (Prut & Belzung, 2003). Além disso, vários estudos indicam que fármacos 

como os benzodiazepínicos e ISRS apresentam efeito ansiolítico no teste de CA, 

compondo, então, a validade preditiva do modelo (Crawley, 1985; Prut & Belzung, 

2003). Esse teste também é utilizado para avaliação da atividade locomotora, 

mensurada por meio da distância total percorrida pelo animal na arena. Estudos 

indicam que a transmissão dopaminérgica em regiões límbicas (núcleo accumbens) 

participa da regulação da atividade locomotora (Pijnenburg et al., 1975; Mogenson & 

Nielsen, 1984), sendo que o aumento desse comportamento está associado ao 

aumento nas concentrações de DA em regiões mesolímbicas (Le Pen et al., 2011; van 

den Buuse, 2009). Assim como os aspectos associados ao comportamento do tipo 

ansioso, a atividade locomotora também apresenta sensibilidade farmacológica a 

drogas que agem no sistema dopaminérgico: antipsicóticos típicos como o haloperidol 

(antagonista do receptor D2) diminuem a atividade locomotora, pois diminuem a 

transmissão dopaminérgica (Bernardi et al., 1981), enquanto que psicoestimulantes 

como a anfetamina (inibidor do transportador de dopamina) aumentam a atividade 

locomotora por intensificar a transmissão dopaminérgica (Pijnenbrug et al., 1975; Di 

Chiara et al., 1981; al-Khatib et al., 1995).  

O labirinto em cruz elevado é o teste mais amplamente utilizado para avaliação 

do comportamento do tipo ansioso (Pellow et al., 1985). O racional do teste encontra-

se no conflito natural dos roedores, entre a motivação por explorar e o medo 

provocado pela novidade, ou neofobia (Montgomery et al., 1958). A principal medida 

do comportamento do tipo ansioso neste teste advém da avaliação de parâmetros 

temporo-espaciais, sendo que a redução do número de visitas e/ou do tempo 

dispendido nos braços abertos do aparato são interpretadas como expressão de 

ansiedade. A região aberta do aparato (braços abertos) apresenta 3 características 

que a tornam potencialmente ameaçadora: é um local desconhecido e, portanto, induz 

medo (neofobia), é uma região aberta, representando um local onde o animal fica mais 

exposto, e a altura a qual se encontra o aparato acima do chão, melhor percebida na 
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região aberta, também provoca medo (Bourin, 2015). Entretanto, a resposta 

emocional em situações que oferecem potencial ameaça ao bem-estar e à 

sobrevivência do animal caracteriza-se por uma maior complexidade no que tange ao 

repertório comportamental. Consequentemente, torna-se necessária a avaliação de 

outros parâmetros, baseados em comportamentos espontâneos do animal frente a 

situações de perigo (defensivos). A análise desses comportamentos espontâneos 

permite categorizá-los em dois grupos: os comportamentos de avaliação de risco (risk 

assessment) e os de exploração (Blanchard & Blanchard, 1989). A avaliação de risco 

caracteriza-se por um conjunto de posturas e ações que inferem estratégias de defesa 

frente a condições ambientais potencialmente ameaçadoras (Blanchard et al., 1993). 

A análise etológica permite uma interpretação mais sensível da avaliação 

comportamental do teste, bem como aumenta a confiabilidade do desempenho dos 

animais nessa tarefa (Blanchard and Blanchard, 1994). Manipulações farmacológicas 

que agem sobre receptores GABAA produzem efeitos ansiolíticos sobre alguns 

parâmetros avaliados no LCE, como o aumento do número de visitas e do tempo de 

permanência nos braços abertos do aparato (Pellow et al., 1986), caracterizando a 

validade preditiva desse modelo. Por outro lado, a administração de fármacos com 

perfil antidepressivo (como os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da 

monoamino oxidase) não apresenta efeito ansiolítico tanto nos parâmetros temporo-

espaciais (Pellow et al., 1985) como nos parâmetros etológicos (Cole & Rodgers, 

1995), tanto em tratamento agudo como crônico.  

O teste de interação social  desenvolvido por File e Hyde (1978) também é 

utilizado para avaliação de comportamento do tipo ansioso e utiliza a análise dos 

comportamentos expressos para avaliar o estado emocional dos animais durante o 

teste. A interação social é subdividida em duas categorias: a interação ativa (quando 

um dos animais expressa comportamentos direcionados ao parceiro como cheirar, 

seguir, limpeza do parceiro, entre outros) e a passiva (quando ambos estão próximos 

ou mesmo em contato físico, porém realizando outras ações não direcionadas ao 

parceiro). Diferentes fatores podem influenciar a resposta de interação social nesse 

teste, como por exemplo, a iluminação e a familiaridade com o ambiente (File & Hyde, 

1978), a administração prévia de fármacos (File, Hyde & Pool, 1976), a forma como 

os animais são alojados antes do teste (File & Pope, 1974) e até mesmo exposição 

prévia a estímulos estressores como barulho (File, 1994) e odor de predador 

(Zangrossi & File, 1992). Em ambientes pouco iluminados e conhecidos, ocorre 
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aumento da interação social, ao passo que em ambientes mais iluminados ou 

desconhecidos a interação diminui, além de haver aumento da defecação e da 

resposta de congelamento (freezing) (File & Hyde, 1978). A redução de interação 

social sem alteração da atividade motora é interpretada como comportamento do tipo 

ansioso (File & Seth, 2003), que é revertido com tratamento com ansiolíticos (File, 

Hyde & Pool, 1976; File, 1980). Esse teste também é utilizado para avaliação de 

aspectos do comportamento social em roedores. Variações do teste de interação 

social foram desenvolvidas para avaliar aspectos sociais, sendo uma delas o teste de 

investigação social (Takase et al., 2012), em que se avalia a motivação por investigar 

um animal desconhecido. Neste teste, o animal experimental é colocado em uma 

arena juntamente com dois compartimentos idênticos (por exemplo, duas gaiolas de 

grades metálicas), localizados em posições diametralmente opostas. Em um dos 

compartimentos é colocado um animal co-específico, de mesmo sexo que o animal 

experimental e desconhecido, nunca submetido a manipulações prévias. O outro 

compartimento é mantido vazio. Durante todo o tempo do teste o animal experimetal 

tem a possibilidade de explorar ambas as câmaras. A barreira física existente em 

decorrência do compartimento em que está o animal-alvo, limita sua participação na 

interação ao longo do teste, de modo a permitir apenas a troca de odores e a 

percepção das vocalizações um do outro, sem terem qualquer contato direto. O 

aspecto social avaliado é a motivação por investigar um animal desconhecido, por 

meio do tempo em que o animal experimental toca com o focinho a parede do 

compartimento ou mantém-se direcionado à câmara em uma distância de até 2 cm 

(Takase et al., 2012).  

O comportamento de enfrentamento de uma situação aversiva também pode 

ser considerado como alteração de emocionalidade e pode ser avaliado de diversas 

formas. No presente estudo foi utilizado o teste do nado forçado (TNF), desenvolvido 

por Porsolt e colaboradores (1978) e que se fundamenta no paradigma do desamparo 

aprendido em uma situação inescapável (Seligman,1975). Assim, o animal deixa de 

realizar ações para tentar escapar de um ambiente aversivo por aprender que suas 

ações são ineficazes. Nesse teste o aumento da imobilidade (comportamento passivo 

– Réus et al., 2011) é interpretado como expressão do comportamento do tipo 

depressivo. Os comportamentos no TNF são sensíveis à ação de fármacos 

antidepressivos, tornando o teste amplamente utilizado para triagem de drogas com 

potencial perfil antidepressivo. Entretanto, alguns antidepressivos (como a trazodona 
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e a clomipramina) não reduzem a imobilidade quando administrados em ratos (Porsolt 

et al., 1979; 1981). Contudo, a validade preditiva desse modelo tem sido questionada 

em decorrência dos resultados chamados “falso positivos”. Nesse caso, fármacos que 

não são antidepressivos, como os psicoestimulantes e anti-colinérgicos, exercem 

efeitos sobre a função motora reduzindo a imobilidade (Kitada et al., 1981). 

Recomenda-se então que sejam associados ao TNF outros testes que avaliem a 

função motora, para eliminar resultados “falso positivos” em protocolos que realizem 

o tratamento farmacológico e o TNF. A mobilidade no TNF é constiuída pelos 

comportamentos de escalada e natação (comportamentos ativos – Réus et al., 2011), 

que são regulados pelos sistemas de neurotransmissão noradrenérgico e 

serotoninérgico, respectivamente (Lucki, 1997). Além dos comportamentos citados, 

pode-se também fazer a avaliação etológica do comportamento no teste, 

considerando a tremida de cabeça (head shake), os mergulhos, debater-se, além de 

outros (citado em Barros & Ferigolo, 1998). Os parâmetros considerados na avaliação 

etológica podem apresentar discrepâncias entre os estudos, uma vez que essas 

medidas sofrem influência de fatores como o tempo de exposição ao teste e 

quantidade de testes a que os animais são submetidos (Barros & Ferigolo, 1998).  

 

1. 6. ANTIDEPRESSIVOS  

 

 A utilização de antidepressivos para o tratamento de transtornos psiquiátricos 

começou com uma descoberta “ao acaso”. Por volta de 1950 pacientes com 

tuberculose, tratados com o composto denominado iproniazida, apresentavam estado 

de euforia e sinais de psicoestimulação, como excitação motora, aumento do apetite, 

insônia e alterações no comportamento sexual. Este composto é derivado do 

isonicotinil hidrazida (isoniazida), com ações tuberculostáticas (Bernstein et al., 1952). 

Os efeitos centrais da iproniazida devem-se à sua ação inibitória sobre a enzima 

monoamina oxidase (IMAO) que participa da metabolização de monoaminas (Zeller & 

Barsky, 1952). Entretanto, devido à grande quantidade de efeitos colaterais, a 

iproniazida deixou de ser comercializada anos depois. Ao mesmo tempo, 

intensificava-se a exploração de compostos fenotiazínicos, cuja ação anti-histamínica 

produzia efeito tranquilizante e, portanto, tornava-os utilizáveis como sedativos para 

tratamento de doenças psiquiátricas (Fangmann et al., 2008; citado em Bittencourt et 

al., 2013). Diversos compostos fenotiazínicos foram desenvolvidos a partir do 

iminobibenzil (primeiro composto fenotiazínico produzido), sendo um deles, a 
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imipramina. De estrutura química semelhante à da clorpromazina (outro composto 

fenotiazínico), a imipramina mostrou-se eficaz no tratamento de sintomas depressivos, 

devido à sua ação inibitória sobre a receptação de monoaminas na região pré-

sináptica e foi comercializada a partir de 1957, caracterizando então o início da era 

dos antidepressivos tricíclicos (ADT) (Healey, 1997; Fangmann et al., 2008). Na 

década de 1980 os Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) (Horwitz 

& Wakefield, 2007) foram sintetizados e em meados do século XIX, os Inibidores 

Seletivos de Recaptação de Noradrenalina (ISRN) (Baldessarini, 2006).  

 Os ISRS agem no transportador de serotonina (SERT), inibindo a recaptação 

de serotonina pelo terminal pré-sináptico (Blakely et al., 1991), produzindo aumento 

da concentração dessa monoamina no meio extracelular e, consequentemente, 

mantendo a ativação dos receptores serotoninérgicos pré e pós-sinápticos. Devido à 

sua ação específica sobre o SERT, os ISRS caracterizam-se por sua especificidade 

para o sistema serotoninérgico, tendo poucos efeitos sobre outros sistemas de 

neurotransmissão (Thomas et al., 2012). Consequentemente, essa classe de 

antidepressivos apresenta menos efeitos colaterais em comparação com os ADT e 

IMAO, sendo os fármacos de escolha para o tratamento de transtornos afetivos, como 

a depressão (Kennedy et al., 2009; Laux et al., 2013) e a ansiedade (Laux et al., 2013). 

Dentre os ISRS, o escitalopram (ESC) tem apresentado efeito mais promissor no 

tratamento desses transtornos quando comparado a outros fármacos da mesma 

classe (Pastoor & Gobburu, 2013; Sanchez et al., 2004). O ESC é o enantiômero 

levogiro do citalopram (Pastoor & Gobburu, 2013), ligando-se no sítio de ligação 

primário e, também, no sítio alostérico do SERT (Sanchez et al., 2013). A ligação ao 

sítio alostérico aumenta a ligação do fármaco ao sítio primário, resultado em aumento 

mais robusto das concentrações extracelulares de 5-HT (Sanchez et al., 2013). Essa 

ligação é de baixa afinidade, o que permite que seja mais estável e prolongada, 

quando comparada à ligação que outros ISRS têm com este transportador (Sanchez 

et al., 2004; Chen et al., 2005; Neubauer et al., 2006). O pico de concentração 

plasmática do ESC ocorre em um intervalo de 3 a 4 h após sua administração e sua 

meia-vida é de, aproximadamente, 30 h (Pastoor & Gobburu, 2013). Como os demais 

ISRS, o ESC é metabolizado no fígado, pelo sistema citocromo P450, composto por 

diversas isoenzimas da família CPY (Baumann 1996, 1996b, Caccia, 1998, Pastoor & 

Gobburu, 2013). Da metabolização do ESC tem-se dois subprodutos (L-
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demetilcitalopram e L-didemetilcitalopram) que não apresentam efeitos in vivo 

(Baumann, 1996; Von Moltke et al., 1999; 2001).  

 Os ISRS têm sido considerados como a primeira linha de tratamento para 

transtornos depressivos e ansiosos, sendo amplamente prescritos nos últimos anos 

(Gualano et al., 2014; Wise et al., 2014). Esses fármacos são muito eficazes no 

tratamento em adultos, porém, em crianças e adolescentes há evidências de que 

podem aumentar comportamentos e ideação suicidas (Bridge et al., 2007) bem como 

piorar os sintomas de depressão (Mann et al., 2006; Olfson et al., 2006). Contudo, têm 

sido utilizados para o tratamento de depressão na adolescência (Dean et al., 2006), 

embora pouco se sabe a respeito dos efeitos a longo prazo (Olivier et al., 2011). 

Dentre os ISRS, a fluoxetina é o antidepressivo mais comum utilizado em pacientes 

jovens (Bhatia & Bhatia, 2007). Apesar de poucas, algumas evidências de estudos 

pré-clínicos indicam ações prejudiciais do tratamento com antidepressivo ao longo da 

adolescência. O tratamento crônico com fluoxetina realizado em ratos durante a 

adolescência induz prejuízo de desempenho no labirinto aquático de Morris e no teste 

de reconhecimento de objeto, além de induzir comportamento do tipo ansioso no teste 

de campo aberto (Sass & Wörtwein, 2012). Outro ISRS, a paroxetina, administrada 

durante a adolescência não apresenta eficácia antidepressiva no teste do nado 

forçado em ratos (Karanges et al., 2011). Especula-se que tais efeitos possam dever-

se às diferenças na metabolização dos antidepressivos entre adolescentes e adultos 

(Caballero & Nahata, 2005), como também a diferenças na funcionalidade do sistema 

serotoninérgico (Murrin et al., 2007) e na adaptação desse sistema às transformações 

decorrentes do período da adolescência (Norrholm et al., 2000). 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

 A PM9 em ratos induz alterações comportamentais e neurobiológicas que se 

manifestam na adolescência e na idade adulta. Entre as alterações neurobiológicas, 

a redução das concentrações de serotonina em estruturas encefálicas associadas aos 

comportamentos do tipo depressivo e ansioso é de especial importância para o 

presente estudo, no qual utilizamos o ESC com o objetivo de avaliar sua influência 

sobre o comportamento desses animais.  

 

2.1. Hipóteses experimentais 
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2.1.1. A PM9 e/ou o estresse neonatal (injeção de salina) produzirão alterações de 

comportamento emocional em adolescentes machos e fêmeas. 

2.1.2. O tratamento com ESC reestabelecerá a atividade do sistema serotoninérgico, 

revertendo, assim, as alterações produzidas pelos eventos neonatais. 

 

3. OBJETIVOS 

1) Avaliar os efeitos de duas manipulações neonatais, separadas ou em combinação, 

sobre o comportamento materno; 

2) Avaliar os efeitos do tratamento crônico com escitalopram durante o 

desenvolvimento, sobre aspectos comportamentais e hormonais de animais 

submetidos ou não a manipulações neonatais.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Federal de São Paulo (número: 6915301115). 

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, 2003) e pelas Diretrizes da Prática de Eutanásia do 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA, Conselho 

Nacional De Controle De Experimentação Animal, 2013). Não foram utilizados 

agentes anestésicospreviamente à coleta de corticosterona, pois estes compostos 

alteram as concentrações desse hormônio (Bhathena, 1992; Vahl et al., 2005; Arnold 

& Langhans, 2010). 

Pares de ratos (1 macho: 1 fêmea) Wistar adultos virgens (com 10 semanas de 

vida) foram alojados em sala com ambiente controlado, com luminosidade de ciclo 

claro-escuro de 12 horas (com luzes acesas às 7:00 h) e temperatura controlada em 

24ᵒ ± 2ᵒ C, por 10 dias em caixas de polipropileno (40 cm x 33 cm x 17 cm), para os 

cruzamentos e obtenção de ninhadas. Após este período, os machos (utilizados 

somente para os cruzamentos) foram retirados das gaiolas e submetidos à eutanásia 

por decapitação, após anestesia com tiopental, i.p., na dose de 100 mg/Kg. As fêmeas 
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permaneceram nas gaiolas onde ocorreram os cruzamentos e 18 dias após o início 

dos cruzamentos, iniciaram-se as inspeções diárias das gaiolas para a verificação dos 

nascimentos das ninhadas, sempre às 9:00 h e às 17:00 h. Durante este período, foi 

oferecido material para a construção do ninho (maravalha e 3 folhas de papel 

absorvente). As gaiolas foram limpas a cada quatro dias, trocando-se metade da 

forragem suja por forragem limpa e adicionando materiais para construção dos ninhos 

quando necessário.  

O dia do nascimento foi considerado dia pós-natal (DPN 0) e no dia DPN 1, foi 

realizada a identificação do sexo dos filhotes e a padronização das ninhadas em 10 

filhotes, sendo 5 fêmeas e 5 machos, sendo que 2 filhotes (1 macho e 1 fêmea) foram 

destinados a outro estudo. Quando necessário, filhotes nascidos no mesmo dia e 

período foram adotados para as ninhadas que não tinham número suficiente de 

filhotes. Quando não houve adoções, o excedente de filhotes foi submetido à 

eutanásia por decapitação. Após a padronização, os filhotes permaneceram com suas 

mães e a limpeza das gaiolas manteve-se como descrito anteriormente. 

As ninhadas foram distribuídas entre os 4 grupos de estudo de forma mais 

balanceada possível, à medida em que nasciam. Assim, a ordem de distribuição foi 

controle (CTL), controle + salina (CTL-SAL), privação materna (PM9), privação 

materna + salina (PM9-SAL). 

 

4.1. Estresse neonatal 

 4.1.1 Privação Materna 

No DPN 9, metade do total das ninhadas (40 ninhadas) foi submetida ao 

protocolo de PM, enquanto a outra metade permaneceu na presença de suas mães: 

grupo não privado da mãe (CTL) – 20 ninhadas e grupo privado da mãe (PM9) – 

20 ninhadas. O protocolo teve início às 10:00 h e para tanto, a mãe foi retirada da 

gaiola moradia e alojada, individualmente, em outra gaiola, com livre acesso à água e 

ração, permanecendo na mesma sala, enquanto que os filhotes permaneceram na 

gaiola moradia e foram transferidos para outra sala, sob as mesmas condições 

ambientais. Nesta etapa, nenhuma manipulação foi realizada com os filhotes não 

privados. A Figura 1 ilustra o procedimento de privação materna, onde foram formados 

os dois grupos descritos (CTL e PM9).  
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Figura 1. Ilustração dos dois grupos experimentais formados no DPN 9: grupo controle, que não foi 

privado da mãe (CTL) e grupo privado no DPN 9 (PM9). (Imagens: https://mindthegraph.com) 

  

4.1.2. Injeção de salina 

Em um estudo prévio de nosso grupo, a injeção de salina, aplicada ao final da 

privação materna, no DPN 10, produziu aumento robusto nas concentrações 

plasmáticas de CORT que se mantiveram elevadas por pelo menos 2 h. Nesse mesmo 

estudo, a injeção de salina induziu comportamento do tipo ansioso no teste do labirinto 

em cruz elevado em ratos machos adolescentes (Girardi et al., 2014). Portanto, no 

presente estudo, esse estressor foi utilizado a fim de investigar seus efeitos sobre os 

comportamentos de machos e fêmeas e sobre a secreção de CORT na adolescência. 

No DPN 10, os grupos foram subdivididos, sendo que metade das ninhadas de 

cada grupo (10 ninhadas/grupo) recebeu uma injeção i.p. de solução salina 0,9% 

estéril, em um volume de 0,3 ml para cada filhote, em uma sala diferente de onde 

ficavam as gaiolas-moradia – subgrupo SAL. A outra metade do total de ninhadas de 

cada grupo (10 ninhadas/grupo) não recebeu a injeção de salina – subgrupo NSAL, 

compondo, então os quatro subgrupos deste estudo: 1) Controle, não salina (CTL-

NSAL); 2) CTL administrado com salina (CTL-SAL); 3) Privação materna no DPN 9, 

não salina (PM9-NSAL) e 4) PM9 administrado com salina (PM9-SAL). A salina foi 

administrada nas ninhadas do grupo PM9 às 8:00 h, ou seja, 22 h após o início da 

privação materna. Para as ninhadas do grupo CTL a administração ocorreu minutos 

antes das 10:00 h. Os animais do subgrupo CTL-NSAL foram manipulados por 3 
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minutos, na mesma sala em que a injeção de salina foi administrada e foram 

devolvidos imediatamente para suas mães. A Figura 2 ilustra o procedimento de 

administração do estressor no DPN 10 (injeção de salina), onde foram criados dois 

subgrupos conforme descrito (NSAL e SAL).  

 

Figura 2. Ilustração dos subgrupos formados no DPN 10: Grupo controle, que não recebeu injeção de 

salina (CTL-NSAL – filhotes foram apenas manipulados minutos antes das 10:00 h), grupo controle, 

que recebeu injeção de salina (CTL-SAL - a administração foi feita minutos antes da 10:00 h), grupo 

privado que não recebeu injeção de salina (PM9-NSAL), grupo privado que recebeu injeção de salina 

(PM9-SAL – a administração foi feita 22 h após o início do período de privação maternal). Às 10:00 h 

os filhotes de todos os subgrupos foram reunidos com suas mães e se iniciou a avaliação do 

comportamento materno (Imagens: https://mindthegraph.com)  

 

 

4.2. Avaliação do comportamento materno 

Ao término da PM (10:00 h), as ninhadas foram reunidas com suas mães e foi 

realizada a 1ª avaliação do comportamento materno, durante 60 minutos. O 

investigador posicionou-se em frente à gaiola moradia e a cada 3 minutos registrou o 

comportamento da progenitora, totalizando 20 observações em uma hora. Foram 

realizadas mais duas observações durante o dia, às 14:00 h e 17:00 h, da mesma 

forma como na primeira observação. Foram avaliados os seguintes comportamentos: 

 

I – Posturas de amamentação 
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Arched-back nursing ou inclinação alta (ABN): quando a mãe fica sobre a 

ninhada com arqueamento elevado das costas e extensão das patas. Nessa postura 

os filhotes têm maior acesso ao ventre de suas mães e durante este comportamento 

a mãe cessa outras atividades.  

Blanket posture nursing ou inclinação baixa (BPN): caracterizada pelo leve 

arqueamento das costas e leve extensão das patas, também permitindo que os 

filhotes acessem seu ventre.  

Passive posture nursing ou supino (PPN): quando a mãe deita lateralmente e os 

filhotes mantêm-se ligados a seus mamilos. 

Amamentação ou nursing (NURS): postura não clássica de amamentação, em 

que a mãe pode realizar outras atividades como comer, beber, arrumar o ninho. 

 

II – Limpeza dos filhotes 

Licking-grooming (LG): quando a mãe lambe e limpa os filhotes em qualquer 

região do corpo. 

Licking-grooming anogenital (LGANO): quando a mãe lambe e limpa somente a 

região anogenital dos filhotes. 

 

III – Outros comportamentos de contato com o filhote  

Hovering: quando a mãe paira sobre os filhotes podendo exercer outras 

atividades voltadas para os filhotes (como amamentá-los, segurá-los na boca, lambê-

los) como atividades auto-direcionadas (como autolimpeza, comer, beber). 

Aninhar: quando a mãe está ajeitando os filhotes no ninho. 

Retrieval: quando a mãe recupera os filhotes quando estão fora do ninho. 

Arrumar ninho: utilização de materiais disponíveis, como serragem e folhas de 

papel, para a delimitação do ninho.  

Foram criadas outras duas categorias de comportamentos: amamentação 

geral, que é formada pelos comportamentos ABN, BPN, PPN, NURS; e interação 

com a ninhada, que inclui os comportamentos de aninhar, hovering, licking-grooming 

LG e LG anogenital (LGANO). 

Além desses comportamentos, foram avaliados outros em que não há contato 

com os filhotes como comer, beber, autolimpeza e quando a mãe se mantém fora do 

ninho.  
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A Figura 3 ilustra alguns dos comportamentos maternos avaliados no presente 

estudo. 

 Figura 3. Ilustração de alguns comportamentos maternos avaliados no DPN 10. A: Hovering, B:           

Blanket posture nursing, C: Arched-back nursing, D: Passive posture nursing (Rees et al., 2005). 

 

4.3. Tratamento farmacológico 

As ninhadas permaneceram com suas mães até o desmame, no DPN 21. 

Durante todo este período mães e filhotes não foram manipulados, exceto para a 

limpeza das gaiolas. No DPN 21 as ninhadas foram separadas definitivamente de 

suas mães e os filhotes foram alojados, por sexo, com seus irmãos em caixas de 

polipropileno, contendo forração, água e ração à vontade. As mães foram 

eutanasiadas por decapitação, com prévia anestesia, conforme mencionado 

anteriormente.  

Neste mesmo dia foi iniciado o tratamento farmacológico, sempre às 14:00 h, 

sendo que os grupos foram sub-divididos mais uma vez, de acordo com o tipo do 

tratamento: animais tratados com solução salina estéril 0,9% - veículo (VEI) e animais 

tratados com solução de oxalato de escitalopram (ESC). Assim, em cada ninhada, 

dois machos e duas fêmeas receberam VEI, enquanto que dois machos e duas 

fêmeas receberam ESC. Os animais foram pesados todos os dias, para adequação 

do volume de soluções, sendo que a solução de ESC (Fármacia Sensitiva – São 

Paulo, Brasil) foi administrada em dose de 10 mg/Kg de peso corporal, com base no 
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estudo de Jayatissa et al. (2006). Os tratamentos foram realizados por um período de 

24 dias, sendo que os testes comportamentais foram iniciados ao se completarem 21 

dias do tratamento.  

Como mencionado, a PM9 produz importantes alterações no sistema 

serotoninérgico, que podem explicar as alterações de resposta emocional (Llorente et 

al., 2010; Rentesi et al., 2010; Rentesi et al., 2013). O ESC foi escolhido por ser um 

antidepressivo da classe dos Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina 

(ISRS), com grande especificidade para esse sistema (Pastoor & Gobburu, 2013; 

Sánchez et al., 2014).  

 

A Figura 4 ilustra os grupos comportamentais do presente estudo.  

 

 

Figura 4. Grupos experimentais. CTL = controle não privado; PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não 

recebeu injeção de salina; SAL = recebeu injeção de salina no DPN 10; VEI = veículo (tratado 

cronicamente com solução salina 0,9%); ESC = tratado cronicamente com solução de escitalopram (10 

mg/kg de peso corporal). 

 

4.4. Avaliação do peso corporal 

 O peso corporal dos animais foi mensurado no dia do desmame (DPN 21) e 

diariamente ao longo do tratamento farmacológico. A apresentação do registro do 

peso durante o tratamento farmacológico foi feita por meio da variação de peso 

semanal, calculada pela diferença entre os pesos do último e do primeiro dias de cada 

uma das três semanas de tratamento (são três medidas correspondendo às 3 

semanas inteiras de tratamento farmacológico). 

4.5. Testes comportamentais 
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A avaliação comportamental teve início no DPN 42 e perdurou até o DPN 45, 

período correspondente à adolescência dos animais de acordo com McCormick & 

Mathews (2007).  

Foi realizada uma bateria com quatro testes comportamentais em metade dos 

animais de cada ninhada, em cada grupo e de cada sexo (em cada ninhada, apenas 

1 macho e 1 fêmea tratados com VEI ou ESC foram utilizados para a avaliação 

comportamental), enquanto que a outra metade dos animais não foi submetida à 

avaliação comportamental (animais não testados), para avaliação das concentrações 

basais de CORT (1 macho e 1 fêmea tratados com VEI ou ESC), sem exposição aos 

testes (potencialmente estressantes). 

 

4.5.1. Campo aberto - CA (Figura 5) 

 No período da tarde do DPN 42 (início às 13:00 h), os animais foram expostos 

ao campo aberto com o objetivo de avaliar o comportamento do tipo ansioso e a 

atividade locomotora, além de habituá-los para o teste de investigação social, que no 

dia seguinte era realizado na mesma arena. Para tanto, utilizou-se uma arena circular 

demarcada, com 80 cm de diâmetro e cercada por paredes de 50 cm de altura. Cada 

animal foi colocado individualmente no centro da arena e avaliado por 10 minutos. 

Durante todo o teste as luzes da sala ficaram acesas (luminosidade = 33 lux). Cada 

sessão foi gravada para posterior análise utilizando o software Ethovision (Noldus – 

Holanda). Entre as sessões, a arena foi limpa com álcool 70% para a eliminação de 

pistas olfativas. Foram quantificados o número de bolos fecais e os seguintes 

comportamentos: distância total percorrida (em metros); porcentagem da distância 

percorrida no compartimento central (calculada pela razão da distância percorrida no 

centro pela distância total percorrida); porcentagem de tempo de permanência na 

região central (determinada pela razão entre o tempo de permanência na região 

central pelo tempo total do teste). 
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Figura 5. Teste de campo aberto (CA) – imagem retirada de uma das sessões de teste do presente 

estudo.  

 

4.5.2. Labirinto em cruz elevado - LCE (Figura 6) 

Este teste foi efetuado na manhã do DPN 43 (início às 8:00 h) para avaliação do 

comportamento do tipo ansioso. Foi utilizado um aparato em forma de cruz, com dois 

braços abertos perpendiculares a dois braços fechados por paredes com 40 cm de 

altura. Cada braço é dividido por três compartimentos (16 x 12 cm) e um 

compartimento central comum aos quatro braços e o aparato é mantido a 50 cm do 

chão. Os animais foram colocados individualmente no compartimento central, com a 

face voltada para um dos braços abertos, por 5 minutos e todas as sessões foram 

gravadas para posterior análise off-line dos comportamentos. Foi utilizado álcool 70% 

para a limpeza do aparato entre as sessões, a fim de eliminar pistas olfativas. O teste 

foi realizado em ambiente com luminosidade de 36 lux e temperatura controlada em 

22ᵒ C. Foram analisados parâmetros temporo-espaciais, sendo que as entradas nos 

braços ou ambulação entre os quadrantes foram considerados apenas quando os 

animais cruzaram as delimitações com as 4 patas: 1) Porcentagem de entrada nos 

braços abertos (razão entre o número de entradas nos braços abertos e o número 

total de entradas nos braços abertos e fechados); 2) porcentagem de tempo de 

permanência nos braços abertos (razão entre o tempo de permanência nos braços 

abertos e tempo total do teste); 3) frequência de visitas às extremidades dos braços 

abertos; 4) porcentagem de ambulação nos braços abertos (razão entre o número de 
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quadrantes percorridos nos braços abertos e o número total de quadrantes 

percorridos); 5) índice de ansiedade, determinado pela fórmula a seguir: 

 

Índice de ansiedade = 1 - 
[ (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝑠

𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)+(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)]

2
 

 

A análise etológica também foi realizada, considerando-se os seguintes 

comportamentos, segundo Casarrueba (et al., 2013):  

1) Estiramento do corpo (strech-attend posture - SAP): movimento em que o animal 

estica o corpo e retorna à posição inicial. 

2) Escaneamento (scanning): movimento em que o animal se mantém parado 

levantando somente a cabeça para observação do ambiente.  

3) Mergulhos de cabeça (head dipping): movimento de colocar a cabeça para fora 

do aparato olhando para baixo. 

4) Levantamento (rearing): movimento em que o animal fica sobre as patas traseiras.  

5) Peeping-out: movimento em que o animal se mantém no braço fechado colocando 

somente a cabeça para fora e para baixo do aparato.  

6) Autolimpeza (self-grooming): quando o animal lambe as patas dianteiras, 

passando-as por todo o corpo, de forma padronizada.  

Os comportamentos de levantamento e de mergulhos de cabeça foram avaliados 

tanto nos braços fechados (protegidos), quanto nos braços abertos (desprotegidos). 

Os mergulhos de cabeça protegidos foram definidos como quando o animal se 

encontrava no compartimento central do aparato colocando a cabeça nos espaços 

entre os braços aberto e fechado, para fora do aparato. A partir da análise etológica, 

os comportamentos foram agrupados em comportamentos de exploração vertical, 

caracterizados pelo levantamento e pelos mergulhos de cabeça, e comportamentos 

de avaliação de risco (risk assessment), compreendendo o estiramento do corpo, o 

escaneamento e o peeping-out (Blanchard & Blanchard, 1989). Também foi registrado 

o número de bolos fecais durante a sessão.  
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Figura 6. Teste do labirinto em cruz elevado (LCE) – imagem retirada de uma das sessões de teste do 

presente estudo. 

 

4.5.3. Investigação social - IS (Figura 7) 

Realizado na tarde do DPN 43 (com início às 13:00 h, 24 h após o teste do campo 

aberto), teve como objetivo avaliar a motivação do animal por investigar um co-

específico desconhecido. Este teste foi realizado na mesma arena do campo aberto, 

após a inserção de dois cilindros idênticos de grades metálicas (20 cm de diâmetro e 

25 cm de altura), colocados em posições diametralmente opostas dentro da arena. 

Dentro de um dos cilindros foi colocado um animal-alvo desconhecido, do mesmo 

sexo e nunca manipulado. O outro cilindro permaneceu vazio. O teste foi realizado em 

ambiente com luminosidade de 33 lux. Cada animal foi colocado individualmente no 

centro da arena, com a face voltada para as regiões em que não se encontravam os 

cilindros e por 10 minutos puderam explorar os cilindros e o ambiente livremente. Entre 

cada sessão a arena e o cilindro que continha o animal-alvo foram limpos com álcool 

70%. A cada dois testes utilizou-se um novo animal-alvo, para evitar que esses 

animais ficassem estressados pelo confinamento. Em cada sessão, a posição dos 

cilindros foi alterada para evitar a preferência por lugar na arena. Todo o experimento 

foi gravado para posterior análise da porcentagem de investigação do animal-alvo, 

determinada pela razão entre o tempo de investigação do cilindro-alvo e a somatória 

dos tempos de investigação de ambos os cilindros. Também foi quantificado o número 

de bolos fecais durante o teste. 
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Figura 7. Teste de investigação social (IS) – imagem retirada de uma das sessões de teste do presente 

estudo. 

 

4.5.4. Teste do nado forçado - TNF (Figura 8) 

Foi realizado para avaliar o comportamento de enfrentamento de uma situação 

aversiva, sendo feito em dois dias seguidos, sempre no período da manhã (com início 

às 8:00 h). No primeiro dia (DPN 44) foi feito o pré-teste, com duração de 15 minutos, 

para habituação dos animais ao aparato em que seria feito o teste. No dia seguinte 

(DPN 45), foi feito o teste, com duração de 5 minutos. Para tanto, utilizaram-se 

cilindros de acrílico transparente (50 cm de altura e 30 cm de diâmetro), completos 

com água em profundidade de 30 cm, mantida à temperatura de 25ᵒ C. A luminosidade 

do ambiente em que o teste foi realizado foi de 26 lux e a temperatura de 22ᵒ C. Os 

animais foram colocados individualmente nos cilindros com água e entre as sessões 

trocou-se a água para eliminar possíveis pistas olfativas. Todo o teste foi filmado para 

a análise off-line das frequências (registradas a cada 5 segundos) dos seguintes 

comportamentos: natação, escalada e imobilidade. Após o término do teste, os 

animais foram retirados dos cilindros, secos em toalhas de pano e devolvidos às suas 

gaiolas moradia.  
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Figura 8. Teste do nado forçado (TNF) – figura adaptada de Porsolt et al., 1978. 

 

No DPN 45 os animais foram submetidos à eutanásia pelo método de 

decapitação para a coleta de materiais biológicos, inicialmente com os animais não 

testados (valores basais) e 30 min depois do término do teste do nado forçado, para 

os animais testados (valores pós-teste). Foram coletados os encéfalos dos animais 

(destinados a outro estudo), amostras de sangue do tronco dos animais e amostras 

do epitélio vaginal para determinação da fase do ciclo estral no dia da eutanásia. As 

amostras de sangue do tronco foram coletadas em tubos contendo EDTA e em 

seguida centrifugadas a 1209 g, por 20 minutos, à 4ᵒ C (centrífuga Beckman GS 6R). 

Após este processo, foram retiradas 3 alíquotas de 300 µl de plasma, que foram 

transferidos para tubos Eppendorf identificados e armazenados em freezer - 20ᵒ C até 

a determinação das concentrações plasmáticas de CORT.  

As amostras do epitélio vaginal foram coletadas post mortem. Para tanto, foram 

utilizados swabs umedecidos em água destilada e em seguida, introduzido na vagina 

e rotacionado para a fixação das células epiteliais. As amostras foram transferidas 

para lâminas de vidro que foram mantidas em temperatura ambiente para secagem. 

Após esta etapa, as lâminas foram fixadas em álcool 90% para melhorar a 

visualização das células ao microscópio óptico. A classificação das fases do ciclo 

estral (Figura 9) foi feita de acordo com Meite e colaboradores (1980) e Goldman e 

colaboradores (2007): 

1. Proestro: fase em que há predominância de células nucleadas e arredondadas, 

ausência de leucócitos  
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2. Estro: fase em que há predominância de células cornificadas (escamosas) e 

ausência de outros tipos celulares. 

3. Metaestro (diestro I): fase em que há presença de muco, poucos leucócitos e 

poucas células epiteliais. 

4. Diestro II: fase em que há predomínio de leucócitos, grande quantidade de muco 

e ausência de outros tipos celulares.  

            
Figura 9. Fotos ilustrativas das fases do ciclo estral, retiradas de lâminas de 4 amostras deste estudo. 

A: proestro, B: estro, C: metaestro (diestro I), D: diestro.  Microscopia óptica, aumento de 10x. 
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A Figura 10 mostra o delineamento experimental do estudo, com todas as etapas envolvidas neste estudo. 

 

 

Figura 10. Delineamento experimental do presente estudo. 
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4.6. Determinação das concentrações plasmáticas de corticosterona (CORT) 

Um dia antes do início do processo para a determinação das concentrações 

plasmáticas de CORT as amostras de plasma foram retiradas do freezer - 20ᵒ C e 

mantidas em aparelho de refrigeração para descongelarem. Após descongeladas foram 

retirados 100 µl de cada amostra de plasma e transferidos para tubo de borosilicato, 

assim como das amostras que constituíram a curva para controle analítico (Pontos da 

curva: 10, 25, 50, 100, 250, 500 e 1000 ng/ml de corticosterona – Sigma Aldrich). Em 

seguida foram colocados juntamente com as amostras 50 µl do padrão interno (cortisol 

– Sigma Aldrich - 10 µg/ml em MeOH:H2O, 1:1, v/v + 0,1% de ácido fórmico) e 100 µl 

do precipitante de proteínas ZnSO4 (1M). Os tubos foram então agitados por 30 

segundos, sendo que após este procedimento adicionou-se 1 ml de éter dietílico a cada 

tubo. A amostra foi homogeneizada por 60 segundos e em seguida centrifugada a 

1086,5 g por 5 minutos. Depois da centrifugação os tubos com as amostras foram 

congelados por 40 minutos e em seguida transferiu-se o sobrenadante para outro tubo 

de borosilicato, sem, contudo, transferir o precipitado. Ao término desse processo as 

amostras foram evaporadas no concentrador de amostras, com a ajuda de nitrogênio 

comprimido (15 PSI), durante 20 minutos. Em seguida as amostras foram 

ressuspendidas com 100 µl de MeOH:H2O, 1:1, v/v + 0,1% de ácido fórmico e agitadas 

por 10 segundos. Ao final do processo, as amostras foram transferidas para vials que 

foram lacrados e, posteriormente, 20 µl do produto (final) foram injetados no aparelho 

para a leitura.  

A determinação das concentrações de CORT foi realizada por Cromatografia 

líquida de alta pressão (HPLC – Shimadzu – Class VP) seguida por espectrometria de 

massa (MS – Waters – Quattro Micro), utilizando coluna Phenomenex – Kinectex (50 

mm x 2,1 mm x 2,7 µm), em que a fase móvel foi MeOH:H2O (70:30), em vazão de 0,15 

ml/ min (adaptado de Mattox et al., 1983; Li et al., 2015, Samtoni & Jusko, 2007).  

 

4.7. Análise Estatística 

A análise dos comportamentos maternos (em cada horário de observação e o total 

de cada comportamento) foi realizada pelo teste de Kruskal-Wallis, considerando os 

quatros grupos: CTL-NSAL, CTL-SAL, PM9-NSAL e PM9-SAL, com posterior análise 

de comparações múltiplas de Dunn. 

A análise estatística para o peso e para os comportamentos foi realizada 

separadamente para machos e fêmeas. A análise do peso no dia do desmame foi 
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realizada com ANOVA fatorial cujos fatores foram Grupo (CTL e PM9) e Estressor 

(NSAL e SAL). Para a variação de peso corporal semanal, foi empregada ANOVA de 

medidas repetidas, com fatores principais Grupo (CTL e PM9), Estressor (NSAL e 

SAL) e Tratamento [VEI (Veículo) e ESC (Escitalopram)].  

Para os comportamentos dos filhotes, empregou-se ANOVA fatorial com os 

fatores Grupo (CTL e PM9), Estressor (NSAL e SAL) e Tratamento (VEI e ESC). As 

concentrações plasmáticas de CORT foram analisadas por ANOVA fatorial cujos 

fatores foram Grupo (CTL e PM9), Estressor (NSAL e SAL), Tratamento (VEI e ESC) 

e Teste [NT (não testado) x T (testado)].  

Nos casos em que a ANOVA indicou interação entre os fatores, foi empregado o 

teste a posteriori de Newman-Keuls e, em todas as análises, o nível de significância 

estatística foi estabelecido em p < 0,05.  

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. Comportamento materno 

A Tabela 1 apresenta todos os comportamentos registrados nos três horários de 

observação e a frequência total. 

 

Comportamentos de cuidado da prole 

5.1.1. Arched-back nursing (ABN): Foi encontrada diferença significativa às 10:00 h 

(p < 0,05) em que as mães PM9-NSAL e PM9-SAL apresentaram aumento desse 

comportamento em relação às mães CTL-NSAL (p = 0,005 e 0,001, respectivamente).  

Não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para as observações das 14:00 h 

e das 17:00 h.  

A análise de ABN total revelou diferença significativa (p < 0,001), de modo que as 

mães PM9-NSAL e PM9-SAL expressaram mais o comportamento de ABN do que as 

mães CTL-NSAL (p = 0,03 e 0,0001, respectivamente) e as mães PM9-SAL 

expressaram mais esse comportamento do que as mães CTL-SAL (p = 0,017). 

5.1.2. Blanket posture nursing (BPN): Foi encontrada diferença significativa somente 

no horário das 17:00 h (p < 0,01) e mães PM9-SAL realizaram mais essa postura de 

amamentação do que as mães CTL-SAL (p = 0,05).  
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5.1.3. Passive posture nursing (PPN): Não foram observados efeitos de nenhum dos 

fatores sobre este comportamento, em nenhuma das observações.  

5.1.4. Amamentação em postura não clássica: Não foram observados efeitos de 

nenhum dos fatores sobre este comportamento, em nenhuma das observações.  

5.1.5. Licking-grooming (LG): Foi observada diferença significativa apenas na 

somatória desse comportamento ao longo do dia (p < 0,01), sendo que mães dos 

grupos PM9-NSAL e PM9-SAL fizeram mais LG do que as mães do grupo CTL-NSAL 

(p = 0,04 e 0,01; respectivamente). Mães do grupo PM9-SAL também fizeram mais LG 

do que as mães do grupo CTL-SAL (p = 0,04). 

5.1.6. Licking-grooming anogenital (LGANO): Às 10:00 h foi observou-se diferença 

(p < 0,05) entre as mães PM9-NSAL e PM9-SAL que realizaram esse comportamento 

mais frequentemente do que as mães CTL-NSAL (p = 0,03 e 0,001, respectivamente).  

 Não foram encontradas diferenças nos horários das 14:00 h e 17:00 h. Porém, 

houve diferença significativa na somatória das observações desse comportamento, ao 

longo do DPN 10 (p < 0,001), com aumento da frequência para as mães PM9-NSAL e 

PM9-SAL em comparação com as mães CTL-NSAL (p = 0,006 e 0,0009; 

respectivamente).  

5.1.7. Hovering: Não foram encontradas diferenças para esse comportamento em 

nenhuma das observações.  

5.1.8. Aninhar: Não foram observadas diferenças significativas em nenhuma das 

observações para este comportamento.  

5.1.9. Retrieval: Não houve diferenças para o comportamento de retrieval, em 

nenhuma das observações.  

5.1.10. Interação com a ninhada: Houve diferença somente no horário das 10:00 h (p 

< 0,001). Mães dos grupos PM9-NSAL e PM9-SAL interagiram mais com as ninhadas 

do que as mães do grupo CTL-NSAL (p = 0,002 e 0,001, respectivamente). 

5.1.11. Arrumar o ninho: Não foram observadas diferenças para este comportamento, 

em nenhuma das observações.  

5.1.12. Fora do ninho: Às 10:00 h foi encontrada diferença estatística (p < 0,005); mães 

PM9-NSAL e PM9-SAL saíram menos dos ninhos do que as CTL-NSAL (p = 0,02 e 

0,002, respectivamente). Não foram observadas diferenças na expressão desse 

comportamento, entre os grupos, no horário das 14:00 h. Entretanto, às 17:00 h, as 

mães PM9-SAL saíram menos do ninho do que mães CTL-NSAL (p < 0,05). 

Consequentemente, a frequência total apresentou diferença estatística (p < 0,001), 
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sendo que as mães PM9-NSAL e PM9-SAL saíram menos dos ninhos do que as mães 

CTL-NSAL (p = 0,04 e 0,01; respectivamente) e as mães PM9-SAL saíram menos dos 

ninhos do que as mães CTL-SAL (p = 0,02).  

 

Comportamentos de auto-cuidado 

5.1.13. Beber: Às 10:00 h foi observada diferença significativa (p < 0,005), entretanto 

a análise de comparações múltiplas de Dunn não indicou diferenças entre grupos. Não 

foram encontradas diferenças para a observação das 14:00 h. Para a observação das 

17:00 h, foi encontrada diferença significativa (p < 0,01), em que mães PM9-SAL 

beberam menos do que as mães CTL-SAL (p = 0,04).  Também se observou diferença 

para o total das observações (p < 0,05): mães PM9-SAL beberam menos água do que 

as mães CTL-SAL (p = 0,009). 

5.1.14. Comer: Não se observaram diferenças para este comportamento. 

5.1.15. Self-grooming: Não foram observadas diferenças para o comportamento de 

self-grooming. 
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Tabela 1. Resultados da análise dos comportamentos maternos avaliados no DPN 10, para observações em três períodos no dia e a somatória de cada 

comportamento ao longo do dia, para os seguintes grupos: CTL-NSAL, CTL-SAL, PM9-NSAL e PM9-SAL. A análise foi realizada pelo teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis, seguido de comparações múltiplas de Dunn. Os resultados estão descritos como mediana e intervalos interquartílicos (25% e 75%). * indica 

as diferenças em relação ao CTL. 

 

Comportamentos 

de cuidado 

da prole 

 

 

Observações 

 

Mediana (intervalo interquartílico: 25%-75%) 

 

CTL-NSAL 

 

CTL-SAL 

 

PM9-NSAL 

 

PM9-SAL 

 

 

ABN 

10:00 h  1,0 (0,0 - 4,0) 6,0 (2,0 - 11,0) 11,0 (5,0 - 16,0) * 12,5 (11,0 - 15,0) * 

14:00 h 0,5 (0,0 - 3,0) 0,5 (0,0 - 2,0) 1,5 (0,0 - 5,0) 1,5 (1,0 - 5,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 - 0,0) 0,0 (0,0 - 0,0) 0,0 (0,0 - 1,0) 0,5 (0,0 - 3,0) 

Total  3,0 (0,0 - 8,0) 7,0 (4,0 -1 2,0) 12,5 (11,0 - 19,0) * 17,5 (14,0 - 21,0) * 

 

 

BPN 

10:00 h 5,5 (4,0 - 7,0) 5,5 (5,0 - 10,0) 4,5 (1,0 - 5,0) 3,5 (1,0 - 6,0) 

14:00 h 8,0 (5,0 – 11,0) 7,0 (3,0 – 10,0) 11,5 (8,0 – 12,0) 11,0 (9,0 – 13,0) 

17:00 h  7,0 (4,0 – 9,0) 6,0 (4,0 – 6,0) 11,5 (8,0 – 13,0) 9,5 (7,0 – 13,0) * 

Total 19,5 (16,0 – 23,0) 20,5 (12,0 – 25,0) 27,0 (22,0 – 29,0) 24,0 (20,0 – 32,0) 

 

 

PPN 

10:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

14:00 h 0,5 (0,0 – 4,0) 1,5 (0,0 – 5,0) 0,0 (0,0 – 2,0) 2,0 (0,0 – 2,0) 

17:00 h 1,0 (0,0 – 3,0) 1,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 4,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

Total 3,5 (0,0 – 7,0) 3,5 (1,0 – 8,0) 2,0 (0,0 – 5,0) 2,0 (0,0 – 4,0) 
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Amamentação 

em postura não 

clássica 

10:00 h 0,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 

14:00 h 2,0 (0,0 – 3,0) 1,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 1,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 – 3,0) 0,5 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 

Total 2,5 (2,0 – 10,0) 2,5 (2,0 – 4,0) 1,5 (0,0 – 10,0) 1,5 (1,0 – 4,0) 

 

 

LG 

10:00 h 1,0 (0,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 4,0) 3,5 (3,0 – 7,0) 5,0 (2,0 – 7,0) 

14:00 h 1,0 (0,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 2,0) 

17:00 h 1,0 (0,0 – 2,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 3,0 (1,0 – 3,0) 2,0 (0,0 – 3,0) 

Total  3,5 (2,0 – 5,0) 4,0 (4,0 – 5,0) 8,5 (7,0 – 10,0) * 7,0 (5,0 – 12,0) * 

 

 

LGANO 

10:00 h  0,5 (0,0 – 2,0) 2,5 (1,0 – 4,0) 4,0 (2,0 – 7,0) *  5,5 (4,0 – 7,0) * 

14:00 h 0,5 (0,0 – 1,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 1,5 (1,0 – 3,0) 1,0 (0,0- 3,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 – 1,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 2,0 (0,0 – 3,0) 2,0 (1,0 – 3,0) 

Total  1,5 (1,0 – 4,0) 4,0 (3,0 – 7,0) 8,0 (5,0 – 12,0) * 8,0 (8,0 – 9,0) * 

 

 

Hovering 

10:00 h 2,0 (1,0 – 2,0) 2,0 (0,0 – 3,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 0,5 (0,0 – 2,0) 

14:00 h 0,5 (0,0 – 2,0) 0,5 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 5,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 

17:00 h 1,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 

Total 4,0 (1,0 – 7,0) 3,5 (2,0 – 6,0) 3,0 (0,0 – 11,0) 1,5 (0,0 – 7,0) 

 

 

Aninhar 

10:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 

14:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

Total 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 1,0) 

 10:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 
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Retrieval 

14:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

Total 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 
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Interação com a 

ninhada 

10:00 h  5,0 (3,0 – 5,0) 8,0 (7,0 – 8,0) 10,0 (9,0 – 14,0) * 15,0 (10,0 – 13,0) * 

14:00 h 2,5 (1,0 – 6,0) 2,0 (1,0 – 4,0) 4,5 (2,0 – 11,0) 1,5 (0,0 – 7,0) 

17:00 h 3,0 (3,0 – 4,0) 3,0 (1,0 – 5,0) 4,5 (3,0 – 9,0) 5,5 (3,0 – 9,0) 

Total 10,0 (7,0 – 17,0) 14,5 (11,0 – 21,0) 21,0 (17,0 – 31,0) 20,0 (16,0 – 23,0) 

 

 

Arrumar o ninho 

10:00 h 0,5 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0)  1,0 (0,0 – 2,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 

14:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

17:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 10) 0,0 (0,0 – 1,0) 

Total 1,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,2 – 2,0) 1,0 (1,0 – 2,0) 1,5 (1,0 – 3,0) 

 

 

Fora do ninho 

10:00 h  9,5 (6,0 – 11,0) 4,0 (2,0 – 5,0) 2,5 (1,0 – 4,0) * 1,5 (1,0 – 2,0) * 

14:00 h 3,0 (0,0 – 11,0) 6,5 (4,0 – 10,0) 3,5 (0,0 – 6,0) 1,0 (0,0 – 4,0) 

17:00 h  10,0 (9,0 – 12,0) 12,0 (8,0 – 14,0) 4,0 (2,0 – 6,0) 4,0 (2,0 – 7,0) * 

Total  24,0 (15,0 –32,0) 21,5 (18,0 – 25,0) 9,0 (6,0 – 16,0) * 9,5 (8,0 – 12,0) * 

 

Comportamentos 

de auto-cuidado 

 

 

Observações 

 

Mediana (intervalo interquartílico: 25%-75%) 

 

CTL-NSAL 

 

CTL-SAL 

 

PM9-NSAL 

 

PM9-SAL 

 

 

Beber 

10:00 h  0,5 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

14:00 h 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

17:00 h  0,0 (0,0 – 1,0) 1,5 (1,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 0,0) * 0,0 (0,0 – 0,0) * 

Total  1,0 (0,0 – 2,0) 2,0 (1,0 – 2,0) 0,0 (0,0 – 1,0) * 0,0 (0,0 – 0,0) * 
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Comer 

10:00 h 0,5 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 

14:00 h 0,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 5,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 2,0) 

17:00 h 1,0 (0,0 – 5,0) 2,5 (0,0 – 5,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 1,0 (0,0 – 3,0) 

Total 3,0 (0,0 – 8,0) 5,5 (3,0 – 7,0) 3,0 (2,0 – 3,0) 2,0 (1,0 – 5,0) 

 

 

Self-grooming 

10:00 h 1,0 (1,0 – 3,0) 1,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 

14:00 h 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 0,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 1,0) 

17:00 h 1,0 (0,0 – 2,0) 1,0 (0,0 – 2,0) 1,0 (0,0 – 1,0) 0,5 (0,0 – 2,0) 

Total 2,5 (1,0 – 4,0) 2,0 (1,0 – 4,0) 1,0 (1,0 – 3,0) 1,5 (0,0 – 4,0) 
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5.2. Evolução ponderal após o desmame 

 

5.2.1. Peso no dia do desmame (DPN 21) (Figura 11): o peso dos machos no DPN 

21 teve influência do fator Grupo [F(1,148) = 95,10; p < 0,0001], em que os machos PM9 

apresentaram menor peso no desmame do que os CTL. Também foi revelado efeito 

do fator Estressor [F(1,148) = 5,96; p < 0,05): machos SAL apresentaram maior peso no 

dia do desmame do que os NSAL.  

Para as fêmeas, houve efeito principal dos fatores Grupo [F(1,144) = 71,31; p < 

0,00001] e do Estressor [F(1,144) = 7,47; p < 0,01]. As fêmeas PM9 eram mais leves do 

que as fêmeas CTL, e aquelas do subgrupo SAL eram mais pesadas do que as do 

subgrupo NSAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Peso (g) no desmame (DPN 21) (média ± d.p.m.). A = machos (33-44/ grupo), B = fêmeas 

(34-39/ grupo). CTL = controle, não privado; PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de 

salina; SAL = recebeu injeção de salina no DPN 10. * diferente do CTL, # diferente do NSAL, p < 0,05. 

 

 

Machos 

Fêmeas 
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5.2.3. Variação semanal de peso (Figura 12): Para os machos houve efeito principal 

do Grupo [F(1,144) = 31,94; p < 0,00001] e os animais PM9 ganharam menos peso do 

que nos animais CLT. Também foi encontrado efeito principal da Semana [F(2, 288) = 

281,10; p < 0,00001]: peso corporal variou menos na semana 3 em comparação às 

semanas 2 e 1 (p´s = 0,0008 e 0,00002, respectivamente).  

 A variação semanal de peso nas fêmeas teve influência da interação entre 

Grupo e Estressor [F(1,140) = 8,13; p < 0,01]; fêmeas PM9-SAL ganharam menos peso 

do que as fêmeas CTL-SAL (p = 0,002). Além disso, houve interação entre os fatores 

Semana, Estressor e Tratamento [F(2,280) = 4,80; p < 0,01]. Neste caso, o maior ganho 

de peso aconteceu na semana 2 (p’s < 0,01) e o ganho de peso na semana 3 foi maior 

do que o da semana 1 para todas as fêmeas (p’s < 0,01). 
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Figura 12. Variação semanal de peso (g) (média ± d.p.m.). A e B = machos (n = 15-24/ grupo/ tratamento); C e D = fêmeas (n = 16-20/ grupo/ tratamento). A e 

C = variação de peso de animais tratados com veículo; B e D = variação de peso de animais tratados com escitalopram (10 mg/kg). CTL = controle, não privado; 

PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de salina; SAL = recebeu injeção de salina no DPN 10. * diferente do CTL, ° diferente do CTL SAL, a 

diferente da semana 2, b diferente da semana 1; p < 0,05. 

Machos Machos 

Fêmeas Fêmeas 
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5.3. Comportamentos dos filhotes  

5.3.1. Teste de Campo Aberto 

 

5.3.1.1. Distância total percorrida (Figura 13): Não foi encontrado efeito de qualquer 

dos fatores sobre este parâmetro para os machos.  

Para as fêmeas foi encontrada interação entre os fatores Privação e Tratamento 

[F(1,83) = 8,67; p < 0,01]. Entretanto, o teste a posteriori não indicou a diferença.  

5.3.1.2. Porcentagem da distância percorrida no centro (Figura 13): Nenhum 

efeito foi obtido para os machos.  

Houve efeito principal do fator Estressor [F(1,83) = 5,04; p < 0,05]. Fêmeas SAL 

andaram proporcionalmente mais na região do centro do que as fêmeas NSAL (p = 

0,016). 

5.3.1.3. Porcentagem de tempo de permanência do centro (Figura 14): nos 

machos foi encontrado efeito principal do Estressor [F(1,90) = 4,14; p < 0,05], em que 

machos SAL permaneceram mais tempo no centro do campo aberto do que os 

machos NSAL (p = 0,04). 

 Nas fêmeas houve interação entre Grupo e Estressor [F(1,83) = 11,64; p < 0,001]. 

Fêmeas PM9-SAL  permaneceram mais tempo na região central da arena do que as 

fêmeas CTL-SAL e PM9-NSAL (p´s = 0002).   
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Figura 13. Distância percorrida no campo aberto (média ± d.p.m.). A e B = Distância total (cm), C e D = % Distância no centro. A e C = machos (n = 10-

14/grupo/tratamento), B e D = fêmeas (n = 9-16/grupo/tratamento). CTL = controle, não privado; PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de 

salina, SAL = recebeu injeção de salina; VEI = veículo (solução salina 0,9 %), ESC = escitalopram (10 mg/kg) . @ diferente de CTL-SAL, % diferente de PM9-

NSAL; p < 0,05.   

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentagem de tempo  no centro do campo aberto (média ± d.p.m.). A = machos (n = 10-14/grupo/tratamento), B = fêmeas (n = 9-

16/grupo/tratamento).  CTL = controle, não privado; PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de salina; VEI = 

veículo (solução salina 0,9 %), ESC = escitalopram (10 mg/kg). # diferente do NSAL, @ diferente do CTL-SAL, % diferente do PM9-NSAL; p < 0,05.
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5.3.1.4. Defecação (Tabela 3): Houve interação entre Grupo e Tratamento entre os 

machos [F(1,63) = 9,35; p < 0,01]. Os machos do subgrupo CTL-ESC defecaram mais 

do que os CTL-VEI (p = 0,02) e os PM9-VEI defecaram mais do que os CTL-VEI (p = 

0,006). 

Para as fêmeas não foi observado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, além de tendência para interação entre Grupo e Estressor [F(1,61) = 3,49; p 

< 0,07]. 

 

5.3.2. Labirinto em Cruz Elevado 

 

5.3.2.1. Porcentagem de tempo de permanência nos braços abertos (Tabela 2): 

para os machos não se detectou nenhum efeito dos fatores, além de tendência para 

interação entre Grupo e Estressor [F(1,63) = 3,76; p < 0,06].  

Para as fêmeas não foi encontrado nenhum efeito sobre este parâmetro.  

5.3.2.2. Porcentagem de entrada nos braços abertos (Tabela 2): Não houve efeito 

de nenhum dos fatores sobre este parâmetro, para ambos os sexos.  

5.3.2.3. Frequência de visitas nas extremidades dos braços abertos (Figura 15): 

A ANOVA não detectou efeitos principais ou interações sobre esse parâmetro em 

machos, além de tendência para interação entre Grupo e Estressor [F(1,62) = 3,14; p < 

0,08]. 

Para as fêmeas foi observado efeito principal do Grupo [F(1,61) = 8,15; p < 0,01], 

sendo o grupo PM9 visitou mais as extremidades dos braços abertos do que o grupo 

CTL (p = 0,006). 
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Figura 15. Frequência de visitas às extremidades dos braços abertos do LCE (média ± d.p.m.). A = 

machos (n = 8-10/ grupo/tratamento), B = fêmeas (n = 8-9/ grupo/tratamento). CTL = controle, não 

privado; PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de 

salina; VEI = veículo (solução salina 0,9 %), ESC = escitalopram (10 mg/kg). * diferente do CTL, p < 

0,05.   

Machos 

Fêmeas 
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5.3.2.4. Porcentagem de ambulação nos braços abertos (Tabela 2): Para os 

machos, houve tendência para interação entre Grupo e Estressor [F(1,60) = 2,83; p < 

0,09] e tendência para a interação entre Estressor e Tratamento [F(1,60) = 3,12; p < 

0,08]. 

Para as fêmeas não houve qualquer efeito.  

5.3.2.5. Frequência de estiramento – strech attend posture (SAP) (Tabela 2): O 

comportamento dos machos não foi alterado por qualquer um dos fatores. Para as 

fêmeas, houve interação entre Grupo, Estressor e Tratamento [F(1,61) = 8,88; p < 0,01], 

porém a análise a posteriori não indicou diferenças entre grupos. 

5.3.2.6. Frequência de peeping-out (Tabela 2): nos machos não foi encontrado 

efeito de nenhum dos fatores para este parâmetro.  

Para as fêmeas foi encontrada interação entre Grupo e Estressor [F(1,61) = 5,23; 

p < 0,05]. A análise a posteriori não indicou as diferenças.   

5.3.2.7. Frequência de escaneamento – scanning (Tabela 2): nos machos foi 

encontrada interação entre Grupo e Estressor [F (1,62) = 4,09; p < 0,05]. A análise a 

posteriori não indicou as diferenças entre grupos.  

Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, mas houve tendência de efeito do Grupo [F(1,61) = 2,80; p < 0,09] e de 

interação entre Estressor e Tratamento [F(1,61) = 3,74; p < 0,06].  

5.3.2.8. Frequência de levantamentos nos braços fechados (rearing protegido) 

(Tabela 2): não foi encontrado efeito dos fatores para este parâmetro em ambos os 

sexos, entretanto, nas fêmeas houve uma tendência de efeito do Grupo [F(1,61) = 3,49; 

p < 0,07].  

5.3.2.9. Frequência de levantamentos nos braços abertos (rearing desprotegido) 

(Tabela 2): nos machos não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro.  

Para as fêmeas, não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, porém houve tendência de efeito do Tratamento [F(1,61) = 3,04; p < 0,09], 

de interação entre Grupo e Estressor [F(1,61) = 3,04; p < 0,09] e de interação entre 

Grupo, Estressor e Tratamento [F(1,61) = 3,04; p < 0,09]. 

5.3.2.10. Frequência de mergulhos de cabeça nos braços fechados (head 

dipping protegido) (Tabela 2): para os machos não foi encontrado efeito de nenhum 

dos fatores para este parâmetro, porém houve tendência de interação entre Estressor 

e Tratamento [F(1,61) = 3,02; p < 0,09].  
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Para as fêmeas, houve interação entre os fatores Grupo, Estressor e 

Tratamento [F(1,61) = 4,07; p < 0,05].  

5.3.2.11. Frequência de mergulhos de cabeça nos braços abertos (head dipping 

desprotegido) (Tabela 2): nos machos foi encontrada interação entre Grupo e 

Estressor [F(1,62) = 4,09; p < 0,05]. A análise a posteriori não identificou as diferenças.  

Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, entretanto, houve tendência de efeito do Grupo [F(1,61) = 3,02; p < 0,09]. 

5.3.2.12. Frequência de autolimpeza (grooming) (Tabela 2): para os machos foi 

encontrado efeito principal do Estressor [F(1,62) = 6,26; p < 0,05], em que os animais 

SAL fizeram menos grooming do que os NSAL (p = 0,013).  

Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, porém, houve tendência de interação entre Grupo e Estressor [F(1,61) = 

3,05; p < 0,09].  

5.3.2.13. Defecação (Tabela 3): para os machos não foi encontrado efeito de nenhum 

dos fatores para este parâmetro, entretanto, houve tendência de interação entre 

Estressor e Tratamento [F(1,62) = 3,13; p < 0,08].  

Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro.  
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Tabela 2. Dados descritivos dos parâmetros avaliados no labirinto em cruz elevado (média ± d.p.m.). 

 

 

Machos (n = 7-10/ grupo/ tratamento) 

 

Parâmetros 

CTL-NSAL CTL-SAL PM9-NSAL PM9-SAL 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

        VEI 

 

ESC 

% Tempo nos braços 

abertos 
26,8±22,1 25,4±24,1 16,9±9,2 18,3±7,5 15,7±9,2 18,8±9,4 26,7±12,5 18,6±16,0 

% Entrada nos braços 

abertos 
36,6±11,6 39,3±11,6 28,6±10,9 34,1±9,7 28,2±5,5 34,2±13,7 38,4±6,6 27,1±16,8 

% Ambulação nos 

braços abertos 
27,5±10,5 33,0±13,2 26,3±10,7 28,0±9,0 21,1±7,2 28,1±12,2 34,6±10,3 27,0±1,4 

Strech attend posture 

(SAP) 
2,0±1,1 2,3±1,6 3,1±2,0 2,6±2,3 2,6±2,3 2,2±2,9 3,8±2,4 1,4±1,7 

Peeping-out 2,8±2,0 3,4±2,2 2,0±1,2 3,8±2,6 3,6±2,4 4,9±2,9 3,0±2,7 2,8±1,9 

Scanning 2,9±3,0 4,4±3,5 3,0±3,2 3,0±4,5 1,9±3,4 2,8±1,4 4,6±3,0 5,7±5,2 

Rearing protegido 12,7±3,9 10,0±2,7 10,0±5,0 14,3±3,7 11,9±5,5 12,1±3,8 12,6±2,8 12,9±2,0 
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Rearing desprotegido 3,1±1,7 3,0±2,1 3,6±2,7 3,3±1,6 2,9±1,5 3,7±1,4 5,1±3,6 2,2±2,0 

Head dipping  

Protegido 

 

0,1±0,3 

 

0,1±0,4 

 

0,0±0,0 

 

0,0±0,0 

 

0,1±0,3 

 

0,1±0,3 

 

0,2±0,7 

 

0,3±1,0 

Head dipping 

desprotegido 
7,2±4,1 8,4±5,6 6,3±4,1 7,2±2,6 5,0±1,8 6,4±2,8 10,1±4,5 7,2±6,3 

Grooming 2,4±1,7 2,4±1,4 1,3±1,2 2,3±0,9 2,9±1,9 2,4±1,9 2,0±1,4 1,2±1,0 

 

Fêmeas (n = 8-9/ grupo/ tratamento) 

 

 
 

Parâmetros 
 

 
CTL-NSAL 

 
CTL-SAL 

 
PM9-NSAL 

 
PM9-SAL 

 

 
VEI 

 
ESC 

 
VEI 

 
ESC 

 
VEI 

 
ESC 

 
VEI 

 
ESC 

 

% Tempo nos braços 
abertos 

30,6±22,3 33,3±22,6 26,5±20,9 32,0±15,4 29,3±21,9 31,1±25,0 36,2±18,9 34,1±22,3 

 

% Entrada nos braços 
abertos 

34,2±5,1 30,7±13,0 32,6±10,0 40,0±6,7 38,5±14,4 37,2±12,7 36,8±11,6 38,3±8,4 

 

% Ambulação nos 
braços abertos 

29,2±4,0 27,5±8,6 27,3±12,5 32,0±8,5 32,8±9,9 31,0±11,0 35,3±13,4 33,4±14,3 

 

Strech attend posture 
(SAP) 

2,6±1,4 1,6±1,3 1,8±1,0 3,1±3,1 1,9±2,4 3,3±3,3 3,9±2,5 1,4±0,7 
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Peeping-out 3,3±1,2 2,8±2,5 4,4±2,1 4,2±2,4 3,8±2,4 4,1±3,2 2,7±1,2 2,8±2,0 

 

Scanning 3,1±2,8 2,1±1,6 1,6±1,2 3,2±2,5 3,3±2,6 2,8±2,8 3,2±3,0 5,1±3,9 

 

Rearing protegido 11,4±5,4 13,6±5,7 13,6±4,4 13,7±3,1 14,1±4,2 14,1±5,7 16,0±2,3 16,3±4,8 

 

Rearing desprotegido 1,3±3,3 0,0±0,0 0,1±0,4 0,0±0,0 0,0±0,0 0,1±0,3 1,0±1,6 0,1±0,3 

 

Head dipping 
protegido 

1,7±1,2 2,8±2,4 3,1±2,0 2,1±1,3 3,1±1,2 2,1±1,2 3,1±2,4 3,3±1,6 

 

Head dipping 
desprotegido 

5,8±2,7 6,7±4,2 7,1±2,6 8,6±4,0 8,6±4,6 8,0±3,6 9,6±3,0 8,0±4,0 

 

Grooming 3,7±1,3 3,1±1,8 3,8±2,1 4,3±1,7 5,0±2,6 4,9±2,9 6,6±3,8 5,4±3,3 
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5.3.3. Investigação social 

 

5.3.3.1. Porcentagem de tempo de investigação social (Figura 16): para os 

machos foi encontrado efeito principal do Tratamento [F(1,62) = 4,67; p < 0,05], em que 

os machos tratados com ESC investigaram mais a gaiola com o animal-alvo do que 

os tratados com VEI (p = 0,048).  

 Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro.  

5.3.3.2. Defecação (Tabela 3): para os machos foi encontrada interação entre Grupo, 

Estressor e Tratamento [F(1,63) = 5,15; p < 0,05]. A análise a posteriori não identificou 

as diferenças.  

 Para as fêmeas não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, entretanto, houve tendência de interação entre Estressor e Tratamento 

[F(1,61) = 2,98; p < 0,09]. 

 

 

A Tabela 3 contém os dados descritivos da defecação nos testes de campo 

aberto, labirinto em cruz elevado e investigação social.  
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Figura 16. Porcentagem de tempo de investigação na gaiola com o animal-alvo (média ± d.p.m.). A = 

machos (n = 8-10/ grupo/ tratamento), B = fêmeas (n = 8-9/ grupo/ tratamento). CTL = controle, não 

privado, PM9 = privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de 

salina, VEI = veículo (solução salina 0,9 %), ESC = escitalopram (10 mg/ kg). + diferente de VEI, p < 

0,05. 

Machos 

Fêmeas 
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Machos (n = 8-10/ grupo/ tratamento) 

 

 

Testes 

 

CTL-NSAL 

 

CTL-SAL 

 

PM9-NSAL 

 

PM9-SAL 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

Campo  

aberto 

 

2,1±2,3 

 

5,1±2,7 

 

1,1±1,4 

 

2,9±3,0 

 

4,4±2,8 

 

3,8±3,3 

 

4,9±2,9 

 

2,8±1,8 

 

Labirinto em 

cruz elevado 

 

0,6±1,3 

 

2,0±2,3 

 

1,4±1,9 

 

0,9±2,1 

 

0,5±1,0 

 

1,8±2,5 

 

1,9±1,8 

 

1,7±2,7 

 

Investigação 

social 

 

0,0±0,0 

 

2,4±3,8 

 

1,1±2,1 

 

0,8±1,2 

 

1,5±2,8 

 

1,0±1,6 

 

0,9±1,5 

 

2,4±2,8 

Fêmeas (n = 8-9/ grupo/ tratamento) 

 

Campo  

aberto 

 

2,1±2,7 

 

3,2±2,8 

 

1,9±2,3 

 

2,1±2,6 

 

0,8±1,0 

 

1,9±2,8 

 

2,8±2,4 

 

3,0±2,7 

 

Labirinto em 

cruz elevado 

 

 

 

 cruz elevado 

 

0,1±0,3 

 

0,1±0,3 

 

0,8±2,1 

 

0,0±0,0 

 

0,1±0,4 

 

0,1±0,3 

 

0,8±1,7 

 

0,6±1,7 

 

Investigação 

social 

 

0,3±1,0 

 

0,0±0,0 

 

0,0±0,0 

 

0,2±0,7 

 

0,6±1,8 

 

0,1±0,3 

 

0,0±0,0 

 

0,2±0,7 

Tabela 3. Dados descritivos da defecação nos testes de campo aberto, labirinto em cruz elevado e investigação 

social (média ± d.p.m.).  
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5.3.4. Teste do nado forçado 

 

5.3.4.1. Frequência de natação: não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores 

para este parâmetro, em ambos os sexos.  

5.3.4.2. Frequência de escalada: não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores 

para este parâmetro, em ambos dos sexos.  

5.3.4.3. Frequência de imobilidade: para os machos foi encontrado efeito principal 

do Estressor [F(1,62) = 4,07; p < 0,05], em que os machos SAL ficaram menos imóveis 

do que os NSAL (p = 0,067). Também houve tendência de interação entre Grupo e 

Estressor [F(1,62) = 3,62; p < 0,06]. 

Não foi encontrado efeito de nenhum dos fatores sobre este parâmentro, nas 

fêmeas.  

 

A Tabela 4 contém os dados descritivos dos parâmetros avaliados no teste do 

nado forçado.  
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Tabela 4: Dados descritivos dos parâmetros avaliados no teste do nado forçado (média ± d.p.m). 

 

Machos (n = 8-10/ grupo/ tratamento) 

 

 

Parâmetros 

 

CTL-NSAL 

 

CTL-SAL 

 

PM9-NSAL 

 

PM9-SAL 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

VEI 

 

ESC 

 

Frequência de 

natação 

 

38,0±11,1 

 

31,8±14,7 

 

36,8±16,7 

 

34,6±16,8 

 

43,9±9,5 

 

41,3±5,0 

 

36,0±15,2 

 

37,8±16,3 

 

Frequência de 

escalada 

 

6,6±6,2 

 

4,8±3,9 

 

7,1±6,4 

 

7,9±5,5 

 

5,2±4,4 

 

7,1±5,6 

 

4,0±3,3 

 

5,8±4,7 

 

Frequência de 

imobilidade 

 

15,2±13,3 

 

23,3±18,2 

 

8,8±7,4 

 

10,0±6,7 

 

10,8±11,0 

 

12,7±6,1 

 

13,3±7,4 

 

9,6±8,4 

 

Fêmeas (n = 8-9/ grupo/tratamento) 
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Frequência de 

natação 

 

31,7±9,6 

 

33,0±10,3 

 

34,4±7,4 

 

37,1±11,5 

 

42,6±8,9 

 

36,8±11,5 

 

36,4±8,3 

 

36,1±8,4 

 

Frequência de 

escalada 

 

4,8±4,8 

 

4,3±3,2 

 

7,0±5,8 

 

6,3±5,3 

 

8,1±7,9 

 

6,3±5,3 

 

5,0±5,1 

 

9,2±9,5 

 

Frequência de 

imobilidade 

 

23,9±12,9 

 

22,8±12,9 

 

18,6±9,2 

 

16,6±14,2 

 

9,9±6,4 

 

17,6±3,1 

 

19,6±12,6 

 

14,7±9,1 



67 
 

5.4. Determinação das concentrações plasmáticas de Corticosterona (CORT): 

Para os machos foi observado efeito principal do fator Teste [F(1,149) = 10,09; p 

< 0,001], em que os machos testados apresentaram maiores concentrações 

plasmáticas de CORT do que os não-testados (p = 0,0015) (Figura 17).  

Para as fêmeas não foi observado efeito de nenhum dos fatores para este 

parâmetro, entretanto, houve tendência de interação entre Tratamento e Teste [F(1,146) 

= 3,04; p < 0,08] (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Concentrações plasmáticas de CORT (ng/ml) dos Machos (n =  n = 9-12/ grupo/ tratamento/ 

condição) (média ± d.p.m.). A = animais tratados com veículo   (solução salina 0,9 %) , B = animais 

tratados com escitalopram (10 mg/kg).   CTL = controle, não privado, PM9 = privado no DPN 9, NSAL 

= não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de salina no DPN 10, NT = animais não 

testados, T = animais testados. $ diferente de NT, p < 0,05.
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Figura 18. Concentrações plasmáticas de CORT (ng/ml) das Fêmeas (n =  n = 9-11/ grupo/ tratamento/ 

condição) (média ± d.p.m.). A = animais tratados com veículo   (solução salina 0,9 %) , B = animais 

tratados com escitalopram (10 mg/kg).   CTL = controle, não privado, PM9 = privado no DPN 9, NSAL 

= não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de salina no DPN 10, NT = animais não 

testados, T = animais testados.
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5.5. Análise das amostras do epitélio vaginal 

5.5.1. Distribuição das amostras coletadas no esfregaço vaginal (Figura 19): 

foram coletadas amostras do epitélio vaginal das fêmeas, posteriormente analisadas 

ao microscópio óptico para identificação da fase do ciclo estral no dia da coleta. A 

Figura 16 apresenta a distribuição das amostras coletadas (em porcentagem), 

incluindo: as amostras em que não foi possível identificar as características celulares 

(ausência da predominância de um tipo celular, poucas células, ciclo ainda não 

iniciado), amostras das fêmeas em que não foi possível fazer a coleta pois a 

membrana vaginal ainda estava fechada (ciclo estral não iniciado), porcentagem de 

fêmeas das quais não se coletou amostras do epitélio vaginal.  

 

 

 

 

Figura 19. Distribuição em porcentagem das amostras coletadas no esfregaço vaginal.
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5.5.2. Distribuição das fases do ciclo estral pelos grupos experimentais 

(Figura 20): apresentação da distribuição das fases do ciclo estral das amostras 

obtidas, de acordo com o grupo experimental: CTL = controle, não privado; PM9 = 

privado no DPN 9; NSAL = não recebeu injeção de salina; SAL = injeção de salina 

no DPN 10. 

 

 

 

Figura 20. Número de fêmeas em cada fase do ciclo estral por grupo experimental. A = proestro, B 

= estro, C = metaestro, D = diestro, E = sem identificação. CTL = controle, não privado, PM9 = 

privado no DPN 9, NSAL = não recebeu injeção de salina, SAL = recebeu injeção de salina no DPN 

10. 
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A Tabela 5 contém o resumo dos principais resultados obtidos no presente estudo 

para as avaliações de comportamento materno, peso dos filhotes, comportamentos 

dos filhotes e determinação das concentrações plasmáticas de CORT.  

 

 

 

Tabela 5. Resumo dos principais resultados. (↑) indica aumento do parâmetro; (↓) indica redução 

do parâmetro. 

 

 

 

 

 

 Fatores 

Avaliações PM9 SAL ESC Testes  

Arched- back nursing ↑    

Licking-grooming  

ano-genital 

↑    

Peso no desmame  ↓ ↑   

Variação de peso  ↓    

Distância total no 

campo aberto 

↑ 

(fêmeas) 

      ↑ 

(fêmeas) 

  

% Distância centro 

campo aberto 

       ↑ 

(fêmeas) 

  

 

% Tempo centro do 

campo aberto 

↑ 

(fêmeas) 

      ↑ 

(machos) 

(fêmeas) 

  

Extremidades do  

labirinto em cruz 

elevado 

↑  

(fêmeas) 

   

Investigação social   ↑ (machos)  

Concentrações 

plasmáticas de 

corticosterona 

              

↑ (machos) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivos avaliar o efeito do tratamento crônico com 

antidepressivo (ISRS) ao longo do período juvenil e adolescência sobre a resposta 

comportamental em diferentes testes, de ratos machos e fêmeas submetidos tanto 

a uma adversidade (privação materna no DPN 9) como a um estressor (injeção de 

salina) no período neonatal (DPN 10), e como esses fatores (estresse precoce e 

tratamento com antidepressivo ao longo da juventude) poderiam modular a 

resposta hormonal de estresse, induzida ou não pela série de testes 

comportamentais. Foram avaliados também os comportamentos de cuidado 

maternal ao término do protocolo de estresse neonatal, pois alterações nessa 

variável também podem ter impacto sobre o comportamento futuro dos animais.  

Os resultados da avaliação do cuidado materno indicaram que as mães cujas 

ninhadas foram submetidas a, pelo menos, um dos estressores utilizados, 

dispenderam mais tempo cuidando de suas proles do que em atividades voltadas 

para elas próprias, como comer. O maior tempo destinado ao cuidado dessas 

proles pode ser observado nos principais comportamentos maternais: arched-back 

nursing (ABN) e licking-grooming ano-genital (LGANO), visto que as mães cujas 

ninhadas foram privadas por 24 h de sua presença, realizaram estes 

comportamentos com maior frequência e estas posturas de cuidado materno estão 

envolvidas com a reprogramação de estruturas que participam da resposta de 

estresse (Meaney & Szyf, 2005; Liu et al., 1997). A maior interação com as proles 

refletiu na redução de comportamentos maternos indiretos, como arrumar o ninho, 

de comportamentos de autocuidado como comer. 

A PM resulta em jejum prolongado e redução da temperatura corporal 

(Suchecki et al, 1993b). Provavelmente, esses eventos tenham aumentado as 

vocalizações ultrassônicas dos filhotes, como já foi observado em estudos 

clássicos, que demonstram maior demanda desses filhotes pelo cuidado de suas 

mães (Allin & Banks, 1971; Blumberg & Alberts, 1990; Hofer & Shair, 1992). Os 

resultados do cuidado materno corroboram observações prévias de que a 

manipulação dos filhotes nas primeiras semanas de vida, aumenta a expressão de 

determinados comportamentos maternos como o licking-grooming (Walker et al., 

2003). Em relação à amamentação geral, que considera todas as posturas de 

amamentação, clássicas ou não, tanto a privação materna como a injeção de 

salina, aumentaram a frequência deste comportamento. Animais adultos, cuidados 
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por mães que expressam maior frequência de LGANO-ABN, secretam menores 

concentrações de ACTH e CORT em resposta a um estímulo estressor, em 

comparação aos filhotes cujas mães expressam menor frequência de LGANO-ABN 

(Liu et al., 1997), indicando menor reatividade hormonal e, consequentemente 

emocional, a situações potencialmente estressantes. Diversos estudos mostram 

que filhotes que recebem mais LGANO de suas mães, apresentam mais resiliência 

ao estresse na idade adulta (Meaney et al., 1989; Liu et al, 1997; Caldji et al., 2000a; 

Menard et al., 2004). É possível que o aumento no cuidado materno das mães cujas 

ninhadas foram privadas, tenha compensado os possíveis efeitos prejudiciais do 

excesso de CORT sobre o neurodesenvolvimento, neste período crítico. 

Consequentemente, a longo prazo, os animais que foram privados não 

apresentariam os prejuízos decorrentes do estresse neonatal. Essa “proteção” 

poderia ser decorrentes de eventos epigenéticos que alterariam a expressão de 

elementos que participam da modulação da resposta emocional, como por 

exemplo, receptores de glicocorticoides no hipocampo (Liu et al., 1997). É 

importante notar que o estudo de Liu e colaboradores (1997) avaliou variações 

naturais (e não induzidas) do comportamento materno e que, portanto, expressam 

um padrão comportamental. Assim, verifica-se que é de fundamental importância 

para o neurodesenvolvimento adequado não somente a presença na mãe, mas 

também a frequência e qualidade do cuidado materno durante o período neonatal.  

 As adversidades neonatais tiveram efeito sobre o peso no dia do desmame 

(DPN 21) e o tratamento farmacológico, associado aos eventos da infância, exerceu 

efeito sobre a variação semanal de peso corporal, de forma diferente entre os 

sexos. O efeito da PM sobre o peso corporal replica estudos anteriores deste e de 

outros grupos (Ellenbroek et al., 2005; Llorente et al., 2007; Marco et al., 2013; 

Penke et al., 2001; Suchecki & Tufik, 1997; Weitheimer et al., 2016), ao passo que 

não há evidências na literatura sobre o efeito da injeção de salina no DPN 10, sobre 

o peso dos animais, independentemente da idade ou condição experimental.  

Durante o período de PM os filhotes ficam desprovidos da fonte que participa 

da manutenção e regulação de parâmetros fisiológicos, a mãe. A falta do leite 

materno e de estímulos táteis, que auxiliam a termorregulação dos filhotes (Hofer, 

1970), bem como o aumento nas concentrações de CORT, liberadas durante as 24 

h da privação (Suchecki et al., 1993a) e mantidas elevadas por pelo menos 2 horas 

pela injeção de salina (Suchecki et al., 1995; Girardi et al., 2014), poderiam estar 

associadas a alterações em estruturas centrais e periféricas envolvidas com o 
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controle metabólico, justificando o padrão de peso observado. Na idade 

selecionada para a PM, os filhotes são incapazes de realizar a termorregulação, a 

qual é feita pela mãe e suplementada pela presença dos irmãos, que ao se 

amontoarem dificultam a dissipação do calor (Alberts, 1978). Ademais, outros 

fatores contribuem para a inabilidade dos neonatos controlarem sua temperatura 

corpórea, como o fato não terem pelos e, portanto, não realizarem a piloereção, 

bem como o baixo controle vasomotor, fatores que participam de mecanismos 

envolvidos na regulação térmica (Taylor, 1960; Spiers & Adair, 1986). Em 

condições de exposição ao frio, ocorre aumento da atividade do tecido adiposo 

marrom (TAM), responsável pela termogênese e em abundante quantidade em 

neonatos (Boulant & Dean, 1986; Blumberg & Stolba, 1996; Morrison et al, 2000), 

assessorando-os no mantenimento dos parâmetros fisiológicos. A ausência do leite 

materno nessa fase promove a redução das frequências cardíacas (Hofer, 1973a), 

ambas restauradas com a reposição de leite (Hofer, 1973a, 1984b). Quando os 

neonatos são expostos a condições de baixas temperaturas, como no presente 

estudo (durante a PM), a estimulação da atividade do TAM promove o 

direcionamento de sangue para o coração, na tentativa de compensar a redução 

da frequência cardíaca e, consequentemente, agindo sobre o reestabelecimento da 

temperatura corporal nesta condição (Smith, 1964; Hull & Siegel, 1965). Contudo, 

o controle central sobre a ativação do TAM em situações como a descrita, ainda 

não é bem conhecido, embora evidências indiquem a participação hipotalâmica, 

estimulando a atividade metabólica do TAM, bem como a ativação simpática, 

iniciada no núcleo pálido da Raphe rostral, cujas vias descendentes estimulariam a 

resposta do TAM em condições de baixa temperatura (Morrison et al., 1999). 

Provavelmente, a falta de nutrientes provenientes do leite materno e o aumento do 

metabolismo do TAM poderiam resultar em intenso consumo de reservas 

energéticas e, portanto, na redução de peso corporal dos animais privados. 

O aumento de CORT durante a PM poderia alterar a programação de 

estruturas encefálicas envolvidas com o controle neuroendócrino do metabolismo. 

Uma dessas estruturas é o hipotálamo (Ellenbroek et al., 2005; Llorente et al., 

2007), responsável pela produção de diversos hormônios e mediadores envolvidos 

com o balanço energético. Um desses produtos é o neuropeptídio Y (NPY), que 

tem ação orexígena e que participa da expressão do comportamento alimentar 

(Keen-Rhinehart, Ondik & Scheider, 2013), cuja desregulação está envolvida com 

transtornos alimentares (Jahng, 2011). A redução de peso observada nos animais 
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privados da mãe também poderia ser devido à redução no consumo alimentar, 

como observado em um trabalho anterior de nosso grupo (Weitheimer et al., 2016). 

Nesse estudo, animais privados nos DPNs 3 e 11 apresentaram diminuição do 

consumo alimentar, acompanhada da redução de imunorreatividade para NPY no 

NAH. A produção hipotalâmica de NPY é regulada por sinalizadores periféricos de 

saciedade, como a leptina (Klok et al., 2007), cuja ação anorexígena regula funções 

neuroendócrinas e metabólicas (Campfield et al., 1995; Halaas et al., 1995; 

Pelleymounter et al., 1995). Estudos mostram que a PM produz alterações nas 

concentrações plasmáticas de leptina (Mela et al., 2016; Viveros et al., 2009; 2010), 

como a redução nas concentrações desse hormônio (Salzmann et al., 2004; 

Viveros et al., 2009, 2010), e na expressão de seus receptores (Viveros et al., 

2010).  Viveros e colaboradores (2009) observaram que a PM9 reduziu, em ambos 

os sexos, o peso corporal especificamente durante a adolescência, enquanto que 

as concentrações plasmáticas de leptina estavam reduzidas na idade adulta (DPN 

75). Esses resultados sugerem que, embora a alteração hormonal não esteja 

relacionada à redução de peso corporal, provavelmente a PM tenha efeito sobre 

circuitos envolvidos com a regulação do balanço energético e que podem ter 

reflexos no padrão de peso. 

Outro fator que poderia estar potencialmente envolvido com as alterações 

metabólicas e, consequentemente, com o peso dos animais é o funcionamento do 

eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT). A tireoide é uma glândula que está 

envolvida com a homeostase energética, uma vez que os hormônios tireoidianos 

destinam energia para tecidos ativos, participando do metabolismo de lipídeos e 

carboidratos (Klieverik et al., 2009; McAnich et al., 2014; Mullur et al., 2014). A 

exposição ao frio e a restrição alimentar, como ocorre durante a PM, influenciam o 

funcionamento do eixo HHT (van Haasteren et al., 1995; Fekete & Lechan. 2014; 

Joseph-Bravo et al., 2015), sugerindo que alterações desse eixo poderiam ser 

consequência desse protocolo de adversidade neonatal.  

Alguns antidepressivos produzem ganho de peso durante o tratamento 

(Jensen-Otsu et al., 2015; Kivimäki et al., 2010), enquanto outros não apresentam 

tal efeito (Blumenthal et al., 2014; Gartlehner et al., 2008). Embora ainda não se 

conheçam os mecanismos envolvidos com a manifestação deste fenômeno, 

evidências indicam que o ganho de peso durante o tratamento com alguns tipos de 

antidepressivos estaria relacionado ao aumento do comportamento alimentar 

(Jensen-Otsu et al., 2015), principalmente no tratamento com os antidepressivos 
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da classe dos tricíclicos (ADT) e dos inibidores da monoamina oxidase (IMAO) 

(Ranjbar, 2013).  No caso de antidepressivos com ação específica sobre o sistema 

serotoninérgico (como o ESC), o ganho de peso poderia ser explicado pela ativação 

de projeções serotoninérgicas, provenientes dos núcleos da Raphe, para o NAH, 

que estimulariam a liberação de NPY, impulsionando a expressão de 

comportamento alimentar (Clemett et al., 2000). Em comparação com a nortriptilina 

(ADT), o ESC parece resultar em ínfimo ganho de peso ao longo de seis meses de 

tratamento, tanto em homens quanto em mulheres (Uher et al., 2011). Por outro 

lado, a comparação entre diferentes classes de antidepressivos mostra que o ESC 

produz menor ganho de peso ao longo do tratamento em relação à paroxetina 

(ISRS), venlafaxina (Inibidores Seletivo de Recaptação de Noradrenalina - ISRSN) 

e mirtazapina (Antidepressivos Tetracíclicos), e maior ganho de peso quando 

comparado à duloxetina (ISRSN), citalopram (ISRS), fluoxetina (ISRS) e sertralina 

(ISRS) (Uguz et al., 2014), ou seja, a influência do antidepressivo de escolha sobre 

o peso independe da classe a que pertence o fármaco, e consequentemente, de 

seu mecanismo de ação. Em ambos os estudos, no entanto, parece ser clara a 

influência do peso ao início do tratamento e a proporção de ganho de peso ao longo 

da terapia medicamentosa: quanto menor o peso, maior o ganho (Uher et al., 2011; 

Uguz et al., 2014), o que leva ao questionamento se este efeito se deve à 

recuperação do estado depressivo ou se é apenas um efeito indesejado do 

medicamento. Apesar das evidências que mostram ganho de peso corporal durante 

o tratamento com antidepressivos, não observamos esse efeito no presente estudo. 

É possível que a divergência se dê pela espécie (ratos x humanos) e pelo tempo 

de tratamento com ESC, já que nos estudos citados acima foram incluídos 

pacientes que fizeram uso dos antidepressivos por, no mínimo, 6 semanas. 

No presente estudo, não foram observados efeitos na ambulação ou no 

comportamento do tipo ansioso avaliados no campo aberto, em ambos os sexos. 

Em estudo prévio de nosso grupo, não se observou alteração da atividade 

locomotora em machos submetidos aos mesmos eventos durante a infância 

(Girardi et al., 2014), enquanto que fêmeas submetidas à PM9 apresentaram 

redução da atividade locomotora no mesmo teste (dados não publicados). Em 

contrapartida, outros estudos mostraram que PM9 aumenta a atividade locomotora 

de fêmeas (Takase et al., 2012) e machos (Rentesi et al., 2013), avaliados na idade 

adulta. A divergência entre esses resultados pode ser explicada pelas diferenças 

metodológicas entre os estudos, por exemplo em relação à idade de avaliação dos 
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animais. As manipulações realizadas durante o tratamento farmacológico no 

presente estudo também devem ser consideradas como um provável fator que 

influenciou o desempenho no teste, produzindo resultados diferentes dos outros 

estudos citados (que não utilizaram tratamento farmacológico), embora tanto neste 

estudo como no estudo de Girardi e colaboradores (2014) não foram vistas 

alterações da atividade locomotora nos machos submetidos às condições 

neonatais.  

No mesmo estudo do nosso grupo (Girardi et al., 2014), a PM9 e a SAL, de 

forma independente, induziram comportamento do tipo ansioso no teste de CA em 

machos adolescentes, ao diminuir o tempo de permanência no centro da arena; 

enquanto que em fêmeas somente a PM9 teve efeito sobre a emocionalidade no 

mesmo teste, induzindo comportamento do tipo ansioso ao diminuir tanto o tempo 

de permanência como a distância percorrida no centro da arena (dados não 

publicados). Rentesi e colaboradores (2013) mostraram que ratos submetidos à 

PM9 apresentaram, quando adultos, alterações de comportamento emocional no 

CA. Igualmente ao estudo de Girardi (et al., 2014) utilizamos a associação entre as 

duas condições neonatais (PM9 e SAL). Nos machos, embora não tenha sido 

detectado efeito de nenhuma manipulação sobre a distância percorrida no centro 

da arena, a SAL aumentou o tempo de permanência nessa região. A SAL poderia 

ter tido efeito ansiolítico, o que justificaria o maior tempo de permanência no centro, 

embora  a distância percorrida no centro não tenha sido influenciada por nenhuma 

manipulação. Entretanto, tal efeito pode ser produto do aumento do comportamento 

de medo: os animais que receberam SAL permaneceram mais tempo nessa região, 

possivelmente por terem se mantido parados, talvez com comportamento de 

congelamento (o que não foi avaliado), justificando os resultados obtidos. Para as 

fêmeas foi observado que a SAL aumentou a distância percorrida no centro da 

arena, enquanto que em relação à proporção de tempo de permanência nessa 

região foi maior com a associação da PM9 com a SAL, indicando que essas 

manipulações tiveram efeito ansiolítico pois aumentaram, sozinhas ou em conjunto, 

ambos os parâmetros utilizados para avaliação de comportamento do tipo ansioso. 

Não houve efeito do tratamento farmacológico sobre o comportamento dos animais 

no teste. Os resultados deste estudo novamente diferiram de estudos prévios, 

provavelmente em decorrência de aspectos distintos nas metodologias utilizadas, 

como anteriormente mencionado. Manipulações crônicas como as realizadas 

diariamente ao longo do tratamento farmacológico, podem ter neutralizado o efeito 
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dos estressores (Morley- Fletcher et al., 2003; Simpson & Kelley, 2011; Shilpa et 

al., 2017), o que explicaria porque os resultados do estudo anterior não foram 

replicados.  

 Neste estudo, registro do número de bolos fecais foi registrado, pois este 

parâmetro também sinaliza o estado emocional dos animais (Hall, 1934). Foi 

observada alteração na defecação somente no teste de campo aberto, nos machos. 

Segundo Montgomery (et al., 1958), esse efeito poderia ser justificado pela 

neofobia (medo pela novidade), uma vez que este teste foi o primeiro a que os 

animais foram submetidos. Além disso, pode ter havido efeito do ESC, que 

provavelmente agindo perifericamente (sobre o trato gastrointestinal) pode ter 

aumentado a motilidade intestinal (como observado em animais CTL-ESC). 

Novamente observamos diferenças entre machos e fêmeas, o que indica que tais 

manipulações tiveram efeitos distintos entre os sexos, inclusive em relação a 

defecação.  

  Em relação aos parâmetros temporo-espaciais avaliados no LCE, foi 

observado efeito ansiolítico da PM, em que fêmeas submetidas à PM9 visitaram 

mais as extremidades dos braços abertos do aparato. No trabalho anterior de nosso 

grupo, observou-se que a SAL teve efeito ansiogênico em machos adolescentes 

(ao reduzir o tempo de permanência e as entradas nos braços abertos do LCE) 

(Girardi et al., 2014), e não foi observado efeito de nenhuma das condições 

neonatais sobre o comportamento de fêmeas (dados não publicados). No presente 

estudo também se utilizou a SAL, porém não foi observado efeito dessa 

manipulação sobre os parâmetros temporo-espaciais avaliados no teste. Um 

estudo de Marco e colaboradores (2013), mostrou que machos adolescentes, 

submetidos a PM9, quando testados no LCE, não reproduziram comportamento do 

tipo ansioso. Também não foram observados efeitos da PM9 sobre a 

emocionalidade em outro teste que avalia o comportamento do tipo ansioso, o teste 

da caixa claro-escuro (Takase et al., 2012). Diferentes testes de avaliação de 

comportamento do tipo ansioso mensuram aspectos distintos que compõem a 

resposta emocional diante de situações potencialmente ameaçadoras (Ramos et 

al., 1998). Tal diferença entre esses resultados reforça que parâmetros temporo-

espaciais, sozinhos, são insuficientes para fornecer informações substanciais sobre 

o estado emocional dos animais no LCE. Portanto, é necessária uma avaliação 

mais refinada da expressão dos comportamentos expressos neste teste, de modo 

a possibilitar uma interpretação mais apurada das respostas emocionais, as quais 
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apresentam maior complexidade (Blanchard & Blanchard, 1989; Blanchard et al., 

1993, 1994). Então, também foi feita a análise etológica dos comportamentos 

expressos no LCE, conforme Casarrueba (et al., 2013). Contudo, não foram 

encontradas alterações dos comportamentos que caracterizam a avaliação de risco 

(risk assessment), nem dos comportamentos exploratórios, em ambos os sexos. O 

grooming é um comportamento de autocuidado que pode ocorrer em situações de 

baixo estresse (autocuidado espontâneo) ou pode ser desencadeado em situações 

de estresse induzido (van Erp et al., 1994), como em ambiente novo, em testes 

comportamentais como o LCE ou o CA (Kalueff & Tuohimaa, 2004a, 2005; Kalueff 

et al., 2007) ou pela administração de ACTH (Moody et al., 1988). Tem-se 

associado a expressão de grooming induzido por estresse com altos níveis de 

ansiedade (Sachs, 1988; Homberg et al., 2002), relação que pode ser fortalecida 

por evidências que mostram que o uso de benzodiazepínicos, como o diazepam, 

diminui a expressão de grooming induzido pelo estresse da novidade (Moody et al., 

1988). A SAL, administrada no DPN 10, promoveu redução da expressão de 

grooming em machos, indicando efeito ansiolítico dessa manipulação.  

Tais resultados apontam quão complexo é o comportamento emocional 

expresso no LCE. Dos trabalhos citados, nenhum utilizou a SAL como um estressor 

neonatal, como foi feito por Girardi e colaboradores (2014) e neste estudo. Aqui 

mostramos que a SAL também induziu alterações de comportamento no LCE que, 

embora não tenham reproduzido os resultados anteriores (Girardi et al., 2014), 

indicam que esse estressor também é capaz de produzir outras alterações 

comportamentais. Como observado a partir dos resultados do CA, é possível que 

aspectos metodológicos distintos entre os estudos justifiquem as diferenças 

comportamentais encontradas.  

Em roedores, eventos estressores no início da vida podem induzir alterações 

em componentes relacionados com o comportamento social (Giachino et al., 2007), 

como por exemplo a interação social e o medo (Toth et al., 2013). Estudos têm 

mostrado que manipulações neonatais influenciam o desempenho social 

(Veenema, 2012), em ratos (Takase et al., 2012; Girardi et al., 2014) e em 

camundongos (Giachino et al., 2007; Franklin et al., 2011; Holland et al., 2014). O 

tratamento crônico com ESC aumentou o comportamento social dos machos no 

teste de IS. Este resultado não reproduziu os de estudos anteriores em que a PM9 

reduziu o comportamento social de machos adolescentes (Takase et al., 2012; 

Girardi et al., 2014), enquanto que a associação entre PM9 e SAL reduziu o mesmo 
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comportamento em fêmeas adolescentes (dados não publicados). Uma possível 

explicação para essa diferença de resultados são as manipulações diárias, durante 

o tratamento farmacológico realizado no presente estudo. Essas manipulações 

podem ter equalizado os grupos e ocultado as alterações decorrentes do estresse 

precoce. Além disso, no trabalho de Girardi e colaboradores (2014), os filhotes 

foram alojados individualmente durante todos os testes, enquanto que no presente 

estudo, permaneceram em grupo. Os efeitos do apoio social são bem conhecidos 

em animais gregários, como é o caso de ratos e seres humanos, tendo a 

propriedade de reduzir as reações comportamentais frente a situações de estresse. 

Adversidades no início da vida têm sido associadas à maior vulnerabilidade a 

transtornos como a depressão (Mello et al., 2009; Pechtel et al., 2011; Juruena, 

2014). O teste do nado forçado é utilizado para avaliação de fármacos com 

potencial efeito antidepressivo (Porsolt et al., 1978), sendo interpretado como 

comportamento do tipo depressivo o aumento da frequência de imobilidade 

(comportamento passivo – Réus et al., 2011). No TNF a SAL teve efeito 

antidepressivo nos machos (diminuiu a frequência de imobilidade). No estudo 

anterior de nosso grupo, que utilizou o mesmo protocolo de condições neonatais 

(Girardi et al., 2014), não foi realizado o teste do nado forçado, assim como não há 

registro de outros estudos que realizaram as mesmas manipulações neonatais e 

investigaram suas consequências sobre os mesmos comportamentos durante a 

adolescência. Esperava-se que o tratamento com ESC aumentasse a frequência 

de natação, uma vez que esse fármaco age especificamente sobre o sistema 

serotoninérgico, o qual modula o comportamento de natação (Lucki,1997), 

consequentemente, diminuindo a frequência de imobilidade. Entretanto, não foi 

observado efeito do tratamento sobre os comportamentos avaliados no teste. 

Alguns fatores podem ter influenciado o desempenho dos animais tanto no TNF 

(Bogdanova et al., 2013) como nos demais testes realizados. No trabalho de Porsolt 

e colaboradores (1978), no qual se fez o tratamento farmacológico com 

antidepressivo (imipramina – ADT), a administração farmacológica ocorreu 24 h e 

1 h antes do teste (agudamente), diferentemente do realizado no presente estudo 

(tratamento crônico, por 24 dias). Manipulações crônicas, como a administração do 

ESC neste estudo, podem aumentar a frequência de imobilidade no TNF 

(Cannizzaro et al., 2002), como também podem influenciar o desempenho em 

outros testes comportamentais. A sequência em que os testes são realizados pode 

alterar a expressão de comportamentos avaliados, conforme observado por 
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Blokland e colaboradores (2002), em que animais submetidos a uma bateria de 

testes comportamentais apresentaram performances diferentes no TNF: quando 

realizado primeiro, os animais nadaram mais e ficaram menos tempo imóveis do 

que quando o TNF foi realizado por último. É provável que os comportamentos 

desempenhados no TNF sejam mais sensíveis e mais facilmente modificados por 

diversos fatores. Ademais, componentes relacionados com o metabolismo da droga 

podem ter contribuído para os resultados comportamentais obtidos. O metabolismo 

do ESC ocorre no fígado, no sistema do citocromo P450 (Baumann, 1996a, 1996b; 

Caccia, 1998), diferindo entre espécies (roedores x animais), podendo resultar em 

diferenças de biodisponibilidade da droga.  É possível também que a dose utilizada 

(10 mg/Kg - Jayatissa et al., 2006) não tenha sido a dose ótima para a resposta 

comportamental esperada nos testes, já que os animais estavam em 

desenvolvimento. Poucos trabalhos utilizaram o tratamento com ESC durante a 

adolescência por períodos prolongados como neste estudo (24 dias). Devido a 

aspectos éticos, não foi realizada a curva de dose resposta para a escolha da dose 

a ser utilizada no estudo, uma vez que para tal seria necessária uma quantidade 

muito grande de animais. Portanto, a escolha da dose do tratamento foi feita com 

base no trabalho de Jayatissa e colaboradores (2006), utilizando-se uma dose fixa 

previamente determinada do antidepressivo. A dose utilizada e a forma como o 

tratamento foi feito (via de administração e tempo de duração) podem ter sido 

fatores limitantes desse estudo. Devem ser consideradas diferenças metodológicas 

entre este e os demais estudos citados: protocolo (manipulações neonatais ou 

outras manipulações para indução de estresse), linhagem, idade e sexo dos 

animais, aspectos do tratamento farmacológico (vias de administração, fármaco 

escolhido, dose utilizada e a duração do tratamento), abordagens comportamentais 

utilizadas (Homberg et al., 2011; Vorhees et al., 2011; Klomp et al., 2014; Amodeo 

et al., 2015; Badenhorst et al., 2016), as quais poderiam justificar as diferenças 

entre nossos resultados e os da literatura. 

A adolescência, fase em que foi realizado o tratamento farmacológico, é um 

momento em que há grande sensibilidade e vulnerabilidade do sistema nervoso 

central, decorrentes dos processos característicos do neurodesenvolvimento 

(Andersen, 2003), os quais podem reconfigurar esse sistema (Gomes & Grace, 

2017). Fenômenos compensatórios podem ter ocorrido o que justificaria o 

tratamento com ESC não ter sido efetivo para reverter alterações decorrentes do 

estresse precoce como também ter tido efeitos prejudiciais sobre alguns 
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comportamentos avaliados. Trabalhos têm mostrado diferentes efeitos do 

tratamento com antidepressivos ao longo da adolescência de ratos, em que pode 

ser observada tanto a reversão de alterações comportamentais e neurobiológicas 

(Klomp et al., 2014; Lytte et al., 2015), como a indução de alterações 

comportamentais (Homberg et al., 2011; Amodeo et al., 2015).  É possível sugerir 

que o efeito do tratamento com antidepressivo é idade-dependente. Com base nos 

resultados das avaliações comportamentais deste estudo, é possível inferir que o 

tratamento crônico com ISRS durante a adolescência pode não apresentar efeitos 

positivos sobre o desenvolvimento.  

 Em relação ao perfil hormonal de resposta de estresse observou-se que 

machos submetidos às avaliações comportamentais, independentemente das 

manipulações prévias (procedimentos neonatais e tratamento farmacológico), 

apresentaram aumento nas concentrações plasmáticas de CORT 30 minutos após 

o término do último teste comportamental (TNF). Era esperado que animais 

submetidos à avaliação comportamental apresentassem aumento nas 

concentrações plasmáticas de CORT, já que os testes são estímulos estressores 

e, portanto, desencadeiam resposta de estresse: aumento nas concentrações de 

CORT (Suchecki et al., 2000; Badenhorst, 2016).  Nota-se que os machos foram 

mais vulneráveis do que as fêmeas aos efeitos do TNF (último teste antes da 

avaliação hormonal). Muitos estudos revelam diferenças entre machos e fêmeas 

no que tange à funcionalidade do eixo HHA (Gaskin et al.,1971; Brett et al., 1983; 

Renard et al., 2007), sendo que fêmeas têm resposta hormonal de estresse mais 

robusta do que machos  (Kitay, 1961; Galea et al., 1997; Renard et al., 2007): 

fêmeas apresentam maiores concentrações basais de CORT em relação aos 

machos (Kitay, 1961; Handa et al., 1994), assim como maior tempo de duração da 

resposta de estresse (Kitay, 1961). Um dos principais motivos para as altas 

concentrações desse hormônio é a elevada concentração da globulina ligadora de 

corticosterona (CBG) (Gala & Westphal, 1965; McCormick et al., 2002), que 

mantém a forma ativa da CORT, ou seja, a forma com a qual o hormônio pode 

circular na corrente sanguínea e alcançar os seus alvos.  

Não foram observados efeitos de nenhuma das manipulações sobre o 

parâmetro hormonal avaliado, como mostrado por outros estudos. No estudo 

anterior de nosso grupo (Girardi et al., 2014) a PM9 promoveu alteração imediata 

da resposta de estresse, a qual foi potencializada pela associação com a SAL, em 

machos: ambas aumentaram as concentrações plasmáticas de CORT. Nas 
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fêmeas, somente da PM9 (dados não publicados) aumentou as concentrações 

plasmáticas desse hormônio. Esperava-se que a PM9 produzisse efeitos a longo-

prazo na resposta hormonal de estresse (funcionalidade do eixo HHA), como o 

observado por Suchecki e colaboradores (2000), em que a PM realizada no DPN 

11 (dentro do PHRE) aumentou as concentrações plasmáticas desse hormônio 

tanto em machos quanto em fêmeas jovens, 20 minutos após a exposição ao teste 

de CA. Contudo, não houve a manutenção dos efeitos dos eventos neonatais sobre 

a resposta hormonal de estresse. Isso reforça a suspeita de que fenômenos 

adaptativos decorrentes do desenvolvimento possam ter tido efeitos 

compensatórios sobre as alterações provenientes do estresse precoce.  

Tem-se associado os efeitos de hormônios gonadais ao desempenho 

comportamental de roedores, como uma possível justificativa para as diferenças 

sexuais na expressão de alguns comportamentos. Em ratas, o ciclo reprodutivo 

(ciclo estral) tem duração média de 4-5 dias, sendo constituído por 4 fases que se 

diferenciam pelo hormônio que as influencia e pelo tipo celular predominante no 

epitélio vaginal naquela fase do ciclo. A oscilação hormonal ao longo do ciclo 

reprodutivo de ratas influencia diversos aspectos comportamentais (Paré & Ridei, 

1993; Frye et al., 2000; Marcondes et al., 2001; Frye & Walf, 2002). No presente 

estudo não foi realizado o acompanhamento diário do ciclo estral para 

determinação da duração e do padrão das fases do ciclo, uma vez que ele se inicia 

por volta dos 45 dias de vida, não sendo possível estabelecer um padrão de 

regularidade antes do início das avaliações comportamentais. Portanto, coletamos 

uma única amostra do epitélio vaginal, no dia do último teste comportamental. Não 

foram observadas diferenças no desempenho comportamental em fêmeas do 

mesmo grupo que se encontravam em fases diferentes do ciclo estral no dia da 

coleta. Em 12% das amostras coletadas, o ciclo havia iniciado, porém, devido à 

ausência de predominância de um tipo celular na amostra, pode-se sugerir que 

provavelmente o padrão era irregular. 

 

7. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados deste estudo podemos concluir que a privação materna 

no DPN 9 e a injeção de salina (administrada no DPN 10) intensificaram o cuidado 

materno direto com a prole. A PM9 promoveu redução do peso corporal, que pode 

ser observada no DPN 21 e que perdurou até a adolescência. O tratamento crônico 

com ESC durante a adolescência apresentou efeito positivo sobre o 
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comportamento social somente nos machos do grupo CTL, não tendo efeito nos 

demais testes comportamentais. Apenas os ratos machos apresentaram aumento 

da resposta de corticosterona aos testes comportamentais, independente da 

história prévia e do tratamento. 
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