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Resumo 

 

A exposição crônica ao estresse social e a desregulação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA) são fatores associados ao transtorno depressivo maior. Neste 

estudo, avaliamos as consequências da exposição crônica ao estresse de derrota 

social sobre a atividade do eixo HPA durante e após o período de estresse. Além 

disso, também avaliamos possíveis alterações nos níveis de receptores 

glicocorticoides (GR) em regiões encefálicas do sistema de recompensa e associadas 

à regulação do eixo HPA, e se esses parâmetros se associariam a comportamentos 

do tipo depressivo. Para tal, camundongos suíços machos foram expostos a 10 dias 

de derrota social. No estudo 1, o comportamento dos animais foi avaliado pelo teste 

do splash de sacarose e teste de investigação social cerca de 3 horas e 24 horas após 

o término do protocolo de estresse, respectivamente. No estudo 2, amostras de 

sangue foram coletadas 7 dias antes do início e durante o protocolo de derrotas, bem 

como 24 horas após a última derrota para dosagem de corticosterona plasmática. 

Além disso, também 24 horas após a última derrota, os encéfalos dos animais foram 

coletados para dosagem de GR no hipotálamo, córtex pré-frontal, hipocampo ventral 

e estriado. No estudo 3, os animais foram submetidos ao teste de investigação social 

como um desafio comportamental agudo e, 30 minutos mais tarde, amostras de 

sangue foram coletadas para dosagem de corticosterona. Nossos resultados indicam 

que a derrota crônica parece promover uma redução da preferência social com 

importantes diferenças individuais, bem como redução no comportamento de 

grooming corporal estimulado pela solução de sacarose. Não observamos alterações 

nas concentrações de corticosterona (CORT) durante ou após o período derrotas. No 

entanto, a exposição à derrota social promoveu atenuação da resposta de CORT após 

o teste de investigação social, quando comparada ao grupo controle. Nenhuma 

alteração foi observada nos níveis de GR avaliados após o término do protocolo de 

estresse. Esses dados sugerem que o estresse crônico de derrota social tem efeito 

seletivo sobre alguns aspectos associados ao fenótipo do tipo depressivo.   
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Abstract 

  

Chronic exposure to social stress and hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) 

dysregulation are associated to depressive disorder. In this study we evaluated the 

effects of chronic exposure to social defeat stress on  depressive-like behaviors and 

on HPA axis activity during and after the stress period. Moreover, we also evaluated if 

chronic social defeat could induce changes in glucocorticoids receptors (GR) levels 

and in its translocation in brain areas related to reward system and HPA axis 

regulation. For this purpose, male Swiss mice were exposed to social defeat stress 

during 10 days. In study 1, depressive-like behavior was assessed during sucrose 

splash test and social investigation test conducted 3 hours and 24 hours after the end 

of the stress protocol, respectively. In study 2, blood samples were collected 7 days 

before onset and during the social defeat protocol, as well as 24 hours after the last 

defeat for measurement of plasma corticosterone levels. In addition, 24 hours after the 

end of social defeat protocol the animals’ brains were collected for GR analysis in the 

hypothalamus, prefrontal cortex, ventral hippocampus and striatum. In study 3, the 

animals underwent social investigation test as an acute behavioral challenge and, 30 

minutes later, blood samples were collected for measurement of plasma corticosterone 

levels. Our results show that defeated mice exhibited decrease in social interest with 

important individual differences, as well as a decrease in body grooming behaviour 

induced by sucrose solution. Plasma corticosterone levels during and after social 

defeat protocol were unchanged when compared to non-stressed animals. However, 

defeated animals showed an attenuated corticosterone response to an acute challenge 

when compared to control group. The brain GR levels and its translocation were 

unchanged in stressed animals when compared to control animals. These data 

suggest that chronic exposure to social defeat has a selective effect on some aspects 

related to depressive phenotype. 
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1.1 Estresse e o eixo HPA 

 

A sobrevivência de um organismo depende de um complexo equilíbrio dinâmico 

estabelecido em seu ambiente interno, referido como homeostase (Cannon, 1929; 

Chrousos, 1992; McEwen, 2016). Constantemente, estímulos extrínsecos ou 

intrínsecos, reais ou percebidos (estressores) desafiam o estado homeostático dos 

seres vivos (Smith & Vale, 2006; Koolhaas et al. 2011). Essa condição de ameaça à 

homeostase é definida por “estresse” (McEwen, 2000; Franklin et al. 2012), e as 

complexas alterações comportamentais e fisiológicas resultantes são coletivamente 

denominadas de “resposta de estresse” (de Kloet et al. 2005; Smith & Vale, 2006; 

Koolhass et al. 2011). 

A resposta de estresse envolve a sinalização simpato-adrenal e a ativação do 

eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (Herman & Tasker, 2016). O eixo HPA é 

composto fundamentalmente pelos núcleos paraventriculares hipotalâmicos (PVN), 

que secretam um peptídeo de 41 aminoácidos, conhecido como fator liberador de 

corticotrofina (corticotropin releasing factor – CRF); pela glândula pituitária, que 

estimulada pelo CRF, sintetiza e libera o hormônio adrenocorticotrófico 

(adrenocorticotropic hormone – ACTH); e pelo córtex das glândulas adrenais, que 

estimulado pelo ACTH, produz e libera glicocorticoides na corrente sanguínea: cortisol 

em primatas, ou corticosterona (CORT) em roedores (Srinivasan et al. 2013). 

Fisiologicamente, a secreção de glicocorticoides ocorre de forma pulsátil e obedece a 

um ritmo circadiano, apresentando altas concentrações imediatamente antes e 

durante o período de vigília e baixas concentrações durante o repouso (Gjerstad et al. 

2018). Em condições de estresse, as concentrações fisiológicas de glicocorticoides 

circulantes se elevam e atingem seu pico cerca de 15-30 minutos após o início da 

exposição a um estressor, retornando a seus níveis basais dentro de 60-90 minutos 

após o término do estresse (de Kloet et al. 2005; Sheriff et al. 2011).  

Os glicocorticoides são hormônios esteroidais que exercem funções vitais em 

mamíferos, incluindo a ação sobre o metabolismo energético, participação na 

regulação da resposta imune, de funções cardiovasculares e neurais (Stahn & 

Buttgereit, 2008; Herman et al. 2016, Boas et al. 2019), sendo, ainda, um dos 

principais hormônios envolvidos na resposta de estresse. Nos tecidos-alvo, esses 

hormônios atuam por meio da interação com dois tipos de receptores intracelulares: o 
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receptor mineralocorticoide (MR) e o receptor glicocorticoide (GR) (van der Laan & 

Meijer, 2008). O MR apresenta maior afinidade por glicocorticoides endógenos 

comparado ao GR (Dickmeis et al. 2013), sendo assim, em condições basais, o MR 

pode estar saturado pela ligação com glicocorticoides, enquanto que o GR passa a 

ser ativado na presença de altas concentrações desse hormônio, como observadas 

no pico circadiano e nas respostas de estresse (de Kloet et al. 2005, 2013; Herman & 

Seroogy, 2006). 

Os GR e MR também diferem entre si quanto à distribuição nos diferentes 

tecidos do organismo (van der Laan & Meijer, 2008). No encéfalo, a expressão de GR 

é ubíqua, com particular abundância no hipocampo, córtex pré-frontal, PVN e 

amígdala. Já o MR é expresso em algumas áreas corticais, no hipotálamo (Gądek-

Michalska et al. 2013) e em estruturas límbicas, com altos níveis no hipocampo, e 

níveis moderados na amígdala e córtex pré-frontal (Reul & de Kloet, 1985, Gjerstad et 

al. 2018). 

Os efeitos biológicos dos glicocorticoides são, majoritariamente, resultados da 

ação genômica após a interação com GR e/ou MR (Herman & Seroogy, 2006). Na 

ausência do ligante, esses receptores encontram-se predominantemente inativos no 

citosol das células, complexados com proteínas chaperonas (Herman & Seroogy, 

2006) que previnem sua degradação e aumentam sua afinidade por glicocorticoides 

(Vandewalle et al. 2018).  A associação de GR e MR com glicocorticoides induz uma 

alteração conformacional desses receptores, seguida por sua dissociação do 

complexo proteico chaperona e translocação para o núcleo das células (Ratman et al. 

2013; Caudal et al. 2014; Vandewalle et al. 2018). Uma vez no núcleo, em forma de 

monômeros, homo- ou heterodímeros, esses receptores modulam a transcrição 

gênica por interação direta com sequências específicas de DNA, os elementos 

responsivos a glicocorticoides (GRE), localizadas na região promotora dos genes-

alvo. Essa modulação também pode ocorrer de maneira indireta, através da interação 

de GR e MR com outros fatores de transcrição (de Kloet et al. 2005; Herman & 

Seroogy, 2006, Vandewalle et al. 2018).  

Além dos efeitos genômicos, os glicocorticoides também produzem efeitos 

rápidos não-genômicos pela interação inespecífica com lipídeos e/ou proteínas 

presentes nas membranas celulares, ou específica com receptores glicocorticoides de 

membrana e citosólicos (Panettieri et al. 2019). 
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A síntese e liberação de glicocorticoides são reguladas por mecanismo de 

feedback negativo mediado por GR (Herman & Seroogy, 2006; Sickmann et al. 2014). 

O feedback negativo ocorre por ação dos glicocorticoides na pituitária, hipotálamo, e 

em outras estruturas encefálicas, como o hipocampo e córtex pré-frontal (Herman et 

al. 2016). Estas duas últimas regiões exercem um papel importante na inibição do eixo 

HPA, enviando projeções excitatórias (glutamatérgicas) para neurônios GABAérgicos 

que projetam para o PVN, localizados em núcleos como a área pré-óptica medial 

(mPOA), porção posterior no núcleo leito da estria terminal (pBNST), hipotálamo 

dorsomedial (DMH), entre outras regiões (Herman et al. 2016). A figura 1 esquematiza 

simplificadamente o mecanismo de controle neural do eixo HPA discutido acima. 

 

Figura 1: Representação de estruturas em cérebro de roedor envolvidas no controle do eixo HPA 
por feedback negativo. Os glicocorticoides circulantes exercem efeito inibitório mediado por GR na 
glândula pituitária e no núcleo paraventricular hipotalâmico (PVN). Além disso, o PVN recebe 
projeções inibitórias (GABAérgicas) de outros núcleos hipotalâmicos como a área pré-óptica medial 
(mPOA), hipotálamo dorsomedial (DMH), peri-PVN, entre outros. O córtex pré-frontal medial (mPFC) 
e a porção ventral do hipocampo expressam grandes quantidades de GR e exercem um importante 
efeito inibitório sobre a atividade do eixo HPA. Ambas as regiões enviam projeções excitatórias 
(glutamatérgicas) para neurônios GABAérgicos que projetam para o PVN, localizados em regiões 
como como a área pré-óptica medial (mPOA), porção posterior do núcleo leito da estria terminal 
(pBNST), hipotálamo dorsomedial (DMH), peri-PVN e outras. Glu: Glutamato. GABA: Ácido gama-
aminobutírico. (-) Inibição. Figura adaptada de Gunn et al. (2015). 



4 
 

O feedback negativo promovido por glicocorticoides ocorre tanto de maneira 

rápida (segundos a minutos), por meio de mecanismos não-genômicos, como de 

maneira lenta (horas a dias), por meio de transcrição gênica (Gjerstad et al. 2018). A 

inibição rápida do eixo HPA ocasiona a imediata supressão da secreção de CRF e 

ACTH. Já a inibição lenta leva à supressão da expressão de CRF no PVN, assim como 

da pró-opiomelanocortina (POMC), o pró-hormônio precursor do ACTH, na pituitária 

anterior (Gjerstad et al. 2018). 

É importante notar que quando mediadores da resposta de estresse, como os 

glicocorticoides, são liberados em função da exposição a estressores agudos ou 

outros estímulos, como exercício físico e dieta, podem promover adaptação e gerar 

efeitos benéficos ao organismo (McEwen, 2004). Por outro lado, o estresse 

prolongado e imprevisível pode levar a um estado crônico alterado nas concentrações 

de glicocorticoides circulantes, relacionado, em parte, com o comprometimento do 

mecanismo de feedback negativo (McEwen, 2000; Müller et al. 2004; Sickmann et al. 

2014). A ativação prolongada, excessiva ou insuficiente do eixo HPA vem sendo 

associada a um aumento da vulnerabilidade para o desenvolvimento de uma 

variedade de doenças, incluindo disfunções metabólicas e do sistema imune, 

neurodegeneração (Tsigos & Chrousos, 2002; Müller et al. 2004) e transtornos 

psiquiátricos, como a depressão e transtornos de ansiedade (McEwen, 2004; Herman 

& Seroogy, 2006; Sickmann et al. 2014). 

  

1.2         Estresse crônico e depressão 

 

O transtorno depressivo maior (TDM) ou depressão unipolar é, atualmente, 

considerado um dos transtornos psiquiátricos que mais causa comprometimento do 

desempenho e da qualidade de vida humana (Czéh et al. 2015; Boas et al. 2019). De 

acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos 

mentais - DSM-5, a depressão maior é uma doença complexa, multifatorial, crônica e 

recorrente (American Psychiatric Association, 2013). O TDM apresenta como 

principais sintomas: anedonia, irritabilidade, alterações no humor (humor deprimido), 

na cognição e em funções neurovegetativas, incluindo alterações do comportamento 

alimentar e sono (Krishnan & Nestler, 2008). Além disso, atinge entre 2% a 5% da 

população mundial (Han & Nestler, 2017) e está associado a uma alta mortalidade, 
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causada principalmente por suicídios (American Psychiatric Association, 2013). 

Estima-se que entre os indivíduos que recebem tratamento farmacológico e se 

recuperam do primeiro episódio depressivo, cerca de 50% sofrem recidiva (Gold et al. 

2015), e cerca de 20% a 30% não respondem ao tratamento (Jeon & Kim, 2016). 

Diversas áreas encefálicas e uma complexa circuitaria neural implicadas na 

regulação da emoção, motivação e funções executivas têm sido associadas ao 

transtorno depressivo (Berton & Nestler, 2006). Classicamente, a hipótese 

monoaminérgica tem sido reconhecida como uma das explanações centrais do quadro 

neuropatológico da depressão maior (Cai et al. 2015; Jeon & Kim, 2016). Essa 

hipótese propõe que o transtorno depressivo está ligado a uma alteração funcional na 

neurotransmissão monoaminérgica, causada pela redução de síntese e/ou liberação 

das três principais monoaminas encefálicas: a serotonina (5-HT), dopamina (DA) e 

noradrenalina (NA) (Schildkraut, 1995; Jeon & Kim, 2016). De fato, a hipótese do 

déficit monoaminérgico tem fornecido um embasamento teórico significativo para o 

desenvolvimento de terapias farmacológicas antidepressivas. Ainda hoje, as principais 

classes de fármacos utilizadas no tratamento do transtorno depressivo têm como alvo 

a neurotransmissão monoaminérgica (Jeon & Kim, 2016). Todavia, o efeito terapêutico 

desses fármacos é limitado, o que sugere que isoladamente, a hipótese 

monoaminérgica é incapaz de explicar a gama de alterações neurobiológicas 

associadas à fisiopatologia da depressão (Czéh et al. 2015; Jeon & Kim, 2016). 

Novas hipóteses sugerem o envolvimento de outros sistemas de 

neurotransmissão no desenvolvimento do transtorno depressivo, como o sistema 

glutamatérgico (Sanacora et al. 2012) e o GABAérgico (Luscher et al. 2011), além de 

fatores neurotróficos e neuroendócrinos (Cai et al. 2015). 

Vários estudos têm demonstrado que o estresse crônico é um dos principais 

fatores que podem levar ao surgimento e persistência de sintomas depressivos tanto 

em humanos quanto em modelos animais (ver Sickmann et al. 2014 e Waters et al. 

2015). Além disso, muitas vezes o quadro depressivo está associado a níveis 

elevados de glicocorticoides e hiperatividade do eixo HPA, que por sua vez podem ser 

devidos, em parte, a alterações do mecanismo de feedback negativo mediado por GR 

(ver Arborelius et al. 1999; Koob, 1999; Carrasco & Van de Kar, 2003; de Kloet et al. 

2005, Stetler & Miller, 2011). Evidências apontam que cerca de 80% dos pacientes 

depressivos mostram algum prejuízo na inibição do eixo HPA por feedback negativo 
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(Menke, 2019), e o tratamento farmacológico e remissão dos sintomas parecem estar 

correlacionados com a melhora desse quadro (Holsboer, 2001). Atualmente, em 

alguns casos, uma das estratégias terapêuticas inclui a prescrição de medicamentos 

que regulam a síntese de glicocorticoides conjuntamente aos antidepressivos 

(Goddard et al. 2010; Watson et al. 2012). Juntas, essas evidências sugerem uma 

forte correlação entre o transtorno depressivo e a desregulação do eixo HPA. 

Vale ressaltar que a exposição crônica a altos níveis de glicocorticoides 

interfere em processos importantes no sistema nervoso central (SNC), como a 

neurogênese e a plasticidade neural (Berton et al. 2006; Mirescu & Gould, 2006), 

promovendo, por exemplo, redução do volume hipocampal, uma condição 

amplamente associada à depressão (Snyder et al. 2011; Willner et al. 2013; Anacker 

et al. 2013). Além disso, há evidências sobre aumento da expressão de 

transportadores de 5-HT no hipocampo, córtex pré-frontal, amígdala, núcleo dorsal da 

rafe e outras regiões cerebrais como consequência da exposição prolongada a altas 

concentrações de glicocorticoides, o que resulta na diminuição de 5-HT na fenda 

sináptica, condição associada ao agravamento dos sintomas depressivos (Zhang et 

al. 2012). Evidências apontam, ainda, alterações moleculares e funcionais em 

estruturas cerebrais que compõem o sistema de recompensa como consequência da 

exposição ao estresse crônico, e que essas alterações estão fortemente 

correlacionadas a déficits hedônicos e motivacionais, sintomas característicos do 

transtorno depressivo (ver Pizzagalli, 2014). 

  

1.3         A Derrota Social como modelo de depressão 

 

Modelos animais têm sido desenvolvidos para testar hipóteses sobre a etiologia 

da depressão e comportamentos associados (ver Czéh et al. 2015). O estresse, que 

há muito tem sido associado a doenças neuropsiquiátricas, incluindo a depressão, é 

uma das principais abordagens nesses estudos (Barden, 2004; Hollis & Kabbaj, 2014). 

Protocolos de exposição crônica ao estresse são utilizados para desenvolver modelos 

experimentais de depressão em roedores, tal como o modelo clássico de estresse 

crônico moderado e imprevisível (Willner, 2005; Czéh et al. 2015). Outros exemplos 

são os modelos de estresse precoce, como a separação e privação materna (Molet et 

al. 2014), que se apoiam em evidências de que experiências aversivas no início da 
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vida aumentam o risco para o desenvolvimento de transtornos de ansiedade, 

depressão e transtorno do estresse pós-traumático na fase adulta (Heim & Binder, 

2012; Molet et al. 2014; Miragaia et al. 2018). 

Considerando que atualmente a principal fonte de estresse em seres humanos 

é de natureza social (ver Hollis and Kabbaj, 2014; Czéh et al. 2015), foram 

estabelecidos modelos animais usando estímulos sociais como fonte de estresse (ver 

Miczek et al. 2008; Chaouloff, 2013).  O estresse social em roedores, assim como em 

humanos, leva ao aumento das concentrações de glicocorticoides circulantes, 

supressão imunológica e a alterações cardiovasculares (Henry & Cassel, 1969; 

Stefanski, 2001, Miczek et al. 2008; Morais-Silva et al. 2019). Em cenário 

experimental, o estresse social pode ser representado por situações de conflito entre 

membros da mesma espécie (agressão entre co-específicos), ou seja, situações 

caracterizadas por confrontos agressivos que levam um animal a manter ou adquirir 

um status de dominância, enquanto o outro acaba sendo subordinado ou “derrotado” 

(Czéh et al. 2015). Em roedores machos ou fêmeas, o estresse de derrota social pode 

ser realizado por meio do paradigma residente/intruso (Miczek, 1991, Newman et al. 

2019). No presente estudo, nos baseamos no modelo realizado com camundongos 

machos, no qual o animal intruso é inserido no território de outro macho, o residente 

agressor. Logo que exposto, o intruso é rapidamente atacado pelo residente, sofrendo 

mordidas, perseguições, ameaças, até que finalmente assuma uma posição de 

submissão, que é representada por uma postura ereta, acompanhada pelo 

comportamento de congelamento e frequentes vocalizações (Miczek et al. 1982; Hollis 

& Kabbaj, 2014). As principais características que distinguem o residente agressor do 

intruso da mesma linhagem são: maior massa corpórea, agressividade, dominância, 

histórico de vitórias prévias em confrontos e, frequentemente, coabitação com uma 

fêmea (Martinez et al. 1998; Hollis & Kabbaj, 2014). 

O modelo residente/intruso é amplamente utilizado para a investigação de 

consequências fisiológicas e comportamentais causadas pela derrota social aguda ou 

crônica (Keeney et al. 2006). Com base nesse modelo, outros foram estabelecidos e 

adaptados, como o de derrota seguido por contato sensorial contínuo (coabitação 

protegida), desenvolvido por Kudryavtseva e colaboradores (1991) (Kudryavtseva 

1991; Kudryavtseva et al. 1991). Este procedimento consiste no confronto físico entre 

intruso e residente, seguido pela separação desses animais por um anteparo 
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transparente e perfurado inserido na gaiola, que permite contato visual, sonoro e 

olfativo, mas impede qualquer interação física entre os animais, caracterizando 

estresse por ameaça, uma vez que o animal intruso permanece no território do animal 

residente (ver Kudryavtseva et al. 2014). Berton et al. (2006) caracterizaram bem esse 

modelo submetendo camundongos da linhagem isogênica C57BL6, por um período 

de 10 dias, à “derrota social contínua”, baseada em um confronto físico e derrota, 

seguidos pela coabitação protegida do intruso com o residente durante 24 horas, até 

a derrota seguinte, quando o intruso foi inserido na gaiola de um outro residente para 

sofrer uma nova derrota. 

Cronicamente, a derrota contínua parece produzir importantes alterações 

comportamentais e fisiológicas. Evidências mostram, por exemplo, que a exposição 

de camundongos a 10 dias derrota seguida por coabitação protegida após cada 

confronto promove o comportamento de evitação social nos camundongos intrusos 

(Challis et al. 2013). Além disso, evidências também mostram que ratos expostos à 

derrota contínua apresentam perda de peso, redução da preferência por solução de 

sacarose, redução no comportamento exploratório, e, em termos neuroquímicos, 

redução da liberação tônica de dopamina no núcleo accumbens (Miczek et al. 2011). 

Essas e outras evidências sugerem que ratos e camundongos submetidos ao estresse 

de derrota social contínua passam a expressar um robusto fenótipo do tipo depressivo 

que inclui comportamento anedônico, redução da motivação, perda de interesse social 

e aumento do comportamento do tipo-ansioso (Keeney et al. 2006; Miczek et al. 2011; 

Iñiguez et al. 2014; Favoretto et al. 2017; Macedo et al. 2018). Alguns estudos 

mostram, ainda, que os efeitos comportamentais produzidos pela derrota podem ser 

revertidos pela administração crônica de antidepressivos (Berton et al. 2006; Rygula 

et al. 2006).   

Estudos sugerem que a derrota social contínua também parece promover 

alterações na atividade do eixo HPA. Um trabalho publicado por Macedo et al. (2018) 

mostrou que camundongos submetidos a 10 dias de derrota contínua apresentaram 

atenuação na liberação de CORT entre a primeira e décima derrotas, quando 

avaliados 30 minutos após cada confronto físico. Além disso, Bondar et al. (2018) 

mostraram que camundongos submetidos a 10 ou a 30 dias de derrota contínua 

apresentaram níveis basais de CORT elevados em relação aos controles, quando 

avaliados 24 horas após o fim do protocolo de estresse. Em ambos os estudos, os 
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animais derrotados expressaram comportamentos do tipo depressivo, como aumento 

da imobilidade no teste do nado forçado, comportamento anedônico e redução da 

preferência social. Apesar das observações feitas por esses estudos, ainda não está 

claro se ao longo do protocolo de derrotas, a fase de coabitação protegida - que 

caracteriza a derrota contínua - consiste em um estímulo saliente para ativação do 

eixo HPA, e se, desta forma, contribui para um estado crônico de atividade desse eixo 

e para sua desregulação. Logo, no presente estudo, um dos objetivos foi avaliar o 

perfil de secreção de CORT ao longo do período de estresse, durante a fase de 

coabitação protegida.  

Evidências também sugerem efeito da exposição à derrota social contínua 

sobre proteínas que regulam a atividade do eixo HPA. Han et al. (2017) mostraram 

que a exposição a 10 dias de derrota contínua induziu redução dos níveis de GR no 

hipotálamo e no hipocampo de camundongos classificados como suscetíveis, quando 

comparados aos animais resilientes e aos controles. Os autores também sugerem 

menor translocação de GR no hipocampo de animais suscetíveis comparados aos 

resilientes, e mostram que o tratamento crônico com antidepressivo (escitalopram) foi 

capaz de reverter essas alterações. 

Sendo assim, neste trabalho procuramos avaliar a relação entre a exposição 

ao estresse de derrota social contínua com comportamentos do tipo depressivo e 

alterações do eixo HPA em camundongos machos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS
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2.1   Objetivo Geral 

 

Avaliar as consequências da exposição ao estresse crônico de derrota social 

sobre atividade e regulação do eixo HPA, e sobre comportamentos do tipo-depressivo 

em camundongos suíços machos. 

  

2.2   Objetivos Específicos 

 

●  Avaliar os efeitos da derrota social sobre os níveis de corticosterona (CORT) 

plasmática durante a fase de coabitação protegida e após o teste de 

investigação social 

                 

●  Avaliar os efeitos da derrota social sobre comportamentos de investigação 

social e grooming estimulado por solução de sacarose. 

                  

● Avaliar os efeitos da derrota social sobre os níveis e a translocação GR no 

córtex pré-frontal, hipotálamo e hipocampo ventral, regiões encefálicas 

associadas à regulação do eixo HPA, bem como no estriado, região que 

compõe o sistema de recompensa 

  

  

  

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. HIPÓTESE 
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A exposição repetida à derrota social contínua promoveria ativação crônica do 

eixo HPA, o que levaria à downregulation de receptores glicocorticoides e prejuízos 

no controle de feedback negativo. Esses mecanismos podem estar associados a 

comportamentos do tipo depressivo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1         Animais 

 

Neste estudo, foram utilizados camundongos suíços machos (n=95), com 

aproximadamente 10 semanas de idade, fornecidos pelo Centro de Desenvolvimento 

de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade 

Federal de São Paulo. Os animais foram alojados individualmente ou aos pares, 

conforme descrição abaixo, em gaiolas-moradia forradas com flocos de pinus, e 

mantidos em biotério com temperatura (21ºC ± 2ºC) e ciclo claro/escuro (luzes acesas 

das 7h00min às 19h00min) controlados. Durante todo o período de experimento, 

comida e água foram oferecidos ad libitum. Os experimentos foram aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo (CEUA 

#4869290517). 

 

4.2         Aparatos 

 

I. Divisórias de acrílico transparentes e perfuradas utilizadas no período de 

coabitação nas gaiolas-moradia dos residentes, durante os experimentos de 

derrota social. 

II. Caixa retangular de acrílico, dividida em dois compartimentos (cada 

compartimento medindo 18 cm x 20 cm), conectados entre si por um corredor 

(Stoelting, EUA) para os testes de investigação social. Cada compartimento 

contém uma gaiola cilíndrica de malha metálica (10 x 6,5 cm), em uma das 

quais o animal-alvo (estímulo social) foi inserido. 

III. Equipamento e software de rastreamento de imagem (EthoVision XP, Noldus, 

Holanda). 

 

 4.3         Procedimentos Experimentais 

  

4.3.1 Estresse de derrota social contínua 

 

Para o procedimento de derrota social, os camundongos residentes (n=20) 

foram alojados em gaiolas-moradia com uma fêmea (n=20) durante 3 semanas (1 

residente e 1 fêmea por gaiola-moradia). Após esse período, os animais foram 
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treinados para o estabelecimento de comportamentos agressivos contra 

camundongos intrusos (machos da mesma linhagem introduzidos na gaiola do 

residente durante o procedimento de derrota e alvos do nosso estudo). O treino 

ocorreu 3 vezes por semana, durante 3 semanas, e nele, cada residente enfrentou, 

durante 5 minutos em sua gaiola-moradia, um animal intruso-teste (camundongo 

macho naïve, menor e mais jovem que o residente, utilizado durante os treinos para 

induzir agressividade nos residentes). Nos momentos de confronto, a fêmea era 

retirada da gaiola-moradia e alojada em uma segunda gaiola. Ao fim do período de 

treino, os residentes que atingiram estabilidade na expressão de comportamentos 

agressivos (variação inferior a 15% no número de ataques agressivos durante 3 

treinos consecutivos) foram selecionados para serem utilizados durante o 

procedimento de derrota social. 

Os camundongos intrusos foram alojados individualmente em gaiolas e 

permaneceram no biotério por um período de 10 dias para habituação. Após esse 

período, esses animais foram submetidos a um total de 10 episódios de derrota social 

(confronto físico seguido de coabitação protegida por 24 horas), durante 10 dias. Cada 

episódio de derrota consistiu em uma fase inicial, em que o animal experimental foi 

introduzido na gaiola-moradia do residente após a retirada da fêmea, e foi mantido 

separado deste por uma barreira acrílica transparente e perfurada, durante 5 minutos. 

Essa barreira impede o contato físico entre intruso e residente, possibilitando, porém, 

seu contato visual, olfativo e auditivo. Após a fase inicial, a barreira foi removida para 

o início da fase de confronto e derrota, que se caracteriza por ataques, perseguições 

e ameaças do animal residente contra o intruso. Essa fase tem duração de até 5 

minutos ou até que o intruso assuma a postura de submissão e derrota, caracterizada 

por uma postura ereta sobre as patas traseiras, expondo o ventre e as patas 

dianteiras, cabeça voltada para cima com as orelhas retraídas por pelo menos 3 

segundos (Miczek et al. 1982). Com o término dessa etapa, a divisória transparente 

foi novamente colocada na gaiola, e iniciou-se então a fase de coabitação protegida, 

que durou cerca de 24 horas, período em que o animal experimental coabitou com o 

residente agressor que o derrotou, separados por uma divisória perfurada, até o 

confronto físico com um novo agressor, conforme descrito por (Golden et al. 2011). A 

cada dia do protocolo, o intruso foi derrotado e exposto por 24h a um residente distinto, 

em esquema de rodízio. Os animais controles, por sua vez, durante os 10 dias de 
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derrota, foram alojados aos pares, em gaiolas-moradia idênticas às dos residentes, 

também separados por divisória transparente de acrílico, e foram trocados de pares a 

cada 24 horas para que houvesse entre estes o mesmo esquema de rodízio aplicado 

aos animais experimentais (Golden et al. 2011). A figura 2, abaixo, esquematiza o 

procedimento descrito. 

 

 

4.3.2    Coleta de sangue e dosagem de corticosterona plasmática 

 

Durante o período de estresse, o sangue foi coletado dos animais por punção 

da região submandibular com o auxílio de uma lanceta. Esse método é rápido e causa 

desconforto mínimo ao animal, podendo ser feito sem auxílio de anestesia (Golde et 

al. 2005). As coletas por punção submandibular ocorreram em 4 momentos: 7 dias 

antes do início do protocolo de derrota social (D-7, basal), 22 horas após a primeira 

derrota (D2, durante a coabitação protegida), 22 horas após a quinta derrota (D6, 

durante a coabitação protegida), e 22 horas após a décima derrota (D11, durante a 

coabitação protegida). Dados anteriores do nosso laboratório mostram concentrações 

elevadas de CORT plasmática nos animais intrusos, quando avaliados 30 minutos 

após o confronto físico (Macedo et al. 2018).  No presente estudo, a escolha do 

momento da coleta de sangue (22 horas após o confronto físico, na fase de coabitação 

protegida) foi feita para analisarmos se há efeito da coabitação, sem influência 

imediata do confronto, sobre as concentrações plasmáticas de CORT. O último ponto 

de coleta ocorreu 24 horas após o término da última coabitação protegida (D12), 30 

Figura 2: Esquema representativo do estresse de derrota social. Durante dez dias, o animal intruso 
é exposto diariamente a confrontos físicos com diferentes animais residentes agressores. Ao término 
de cada confronto, o intruso permanece alojado por 24 horas na gaiola-moradia do residente que o 
confrontou, separados apenas por uma divisória de acrílico transparente e perfurada (coabitação 
protegida), até o confronto seguinte. Os animais controles, durante esse período, são alojados aos 
pares, em esquema de rodízio, também separados por divisória de acrílico transparente e perfurada. 
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minutos após o teste de investigação social, quando os animais que passaram ou não 

pelo teste foram submetidos à eutanásia por decapitação e o sangue do tronco foi 

coletado. As amostras de sangue foram coletadas em microtubos mantidos em gelo, 

contendo solução de ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (60 mg/ml), e 

centrifugadas a 2.300 rpm por 15 minutos a 4ºC. O plasma foi armazenado em freezer 

a -20ºC, até o momento da dosagem de corticosterona, realizada pelo método 

imunoenzimático de ELISA, utilizando kit comercial (IBL International, Alemanha). A 

sensibilidade do ensaio é 0,56 ng/ml e variações intra e entre ensaios são de 3,1% e 

6,0%, respectivamente. 

  

4.3.3    Teste de investigação social 

 

Após 30 minutos do último episódio de estresse, animais controle e estresse 

foram habituados à arena de investigação social, quando puderam explorar livremente 

toda a arena durante 20 minutos. Após 24 horas da habituação, esses animais foram 

submetidos ao teste de investigação social. Durante o teste, cada compartimento da 

arena continha uma pequena gaiola cilíndrica de malha metálica, uma delas vazia, e 

a outra com um animal macho naïve não-familiar (alvo social, n=15) mantido de forma 

a ser investigado sensorialmente pelo animal experimental (ver figura 3). Durante o 

teste, que durou 10 minutos, a trajetória e o comportamento dos animais foram 

acompanhados utilizando um software para rastreamento de imagem (Ethovision). 

Foram avaliados a distância total percorrida na arena e o tempo gasto na “zona social” 

e na “zona neutra” (regiões com raio de 5 cm ao redor da gaiola contendo o animal-

alvo e da gaiola vazia, respectivamente). Também foi calculado o Índice de Interação 

Social (IIS), que consiste na razão entre o tempo que um animal gasta na zona social 

pelo tempo gasto na zona neutra (Krishnan et al. 2007). Esse índice facilita a detecção 

da preferência ou aversão social dos animais, uma vez que valores acima de 1 indicam 

uma maior exploração do alvo social, enquanto que valores abaixo de 1 indicam maior 

exploração da gaiola não-social (ou seja, menor interesse social). Com base no IIS, é 

possível segregar os animais em duas subpopulações distintas em relação à resposta 

ao estresse crônico de derrota social: animais suscetíveis (IIS<1) e animais resilientes 

(IIS ≥1) (Krishnan et al. 2007). A arena em que foram realizados os testes de 

investigação social está representada na figura 3, abaixo. 
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4.3.4 Teste do splash de sacarose 

 

Entre 2 a 3 horas após o término da habituação à arena de investigação social, 

os animais foram submetidos ao teste do splash de sacarose. O teste consiste em 

borrifar uma solução de sacarose 10% sobre o dorso de um animal alojado 

individualmente em sua gaiola-moradia, sem acesso a comida ou água. A latência 

para o primeiro episódio de grooming, o tempo total e a frequência de grooming, bem 

como  a distribuição desse comportamento entre as regiões frontal (mãos, face e 

cabeça) e caudal (corpo) (Smolinsky et al. 2009) foram contabilizados durante 5 

minutos. O comportamento de grooming é estimulado pela solução de sacarose 

devido à sua viscosidade e palatabilidade (Ducottet & Belzung 2004). O fenótipo do 

tipo depressivo geralmente está associado à redução no comportamento de grooming 

avaliado durante o teste (Griebel et al. 2002). 

  

4.3.5 Ensaio de Western Blotting para avaliar níveis e translocação 

dos receptores de glicocorticoides (GR) 

  

4.3.5.1   Dissecação dos encéfalos 

 

Após a decapitação, os encéfalos dos animais controles e estresse foram 

extraídos e congelados a -80 °C até o momento da dissecação das regiões encefálicas 

Figura 3: Esquema representativo da arena de investigação social. A arena é composta por dois 
compartimentos interligados por um corredor. Em cada compartimento, foi inserida uma pequena 
gaiola cilíndrica de malha metálica, e em uma das gaiolas encontrava-se o animal alvo social. A 
região que circunda a gaiola com o animal alvo social é chamada Zona Social (ZS), e a que circunda 
a gaiola vazia é chamada Zona Neutra (ZN). 
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de interesse, sendo elas: hipotálamo, córtex pré-frontal e hipocampo ventral, regiões 

importantes no controle do eixo HPA por feedback negativo (Herman et al. 2016), e 

estriado (contendo o núcleo accumbens), região implicada na regulação da motivação 

e recompensa (Krishnan et al. 2007, Salamone et al. 2016, Volkow et al. 2017), e cuja 

atividade pode ser alterada pela exposição ao estresse (Barik et al. 2013). A 

dissecação foi realizada sobre uma superfície fria, com os encéfalos ainda 

congelados. As estruturas foram dissecadas bilateralmente, e foram individualmente 

coletadas em microtubos e armazenadas sob congelamento (-80°C) para posterior 

extração fracionada de proteínas.  

 

 4.3.5.2 Extração fracionada de proteínas  

 

As estruturas encefálicas armazenadas a –80 ºC foram descongeladas e 

homogeneizadas por contato direto vidro-vidro em tampão de lise (10 mM HEPES; 1,5 

mM MgCl2; 10 mM KCl; 2,5 μg/mL leupeptina; 2,5 μg/mL antipaína; 0,5 mM PMSF; 20 

mM pirofosfato de sódio; 30 mM fluoreto de sódio, 5 mM β-glicerofosfato, 0,1 mM DTT 

e água bidestilada). Após a homogeneização, as amostras foram incubadas por 10 

minutos em gelo, e, em seguida, foi acrescentada a solução NP40 10% com posterior 

agitação vigorosa. A solução resultante foi centrifugada a 12.000 g por 30 segundos, 

a 4 ºC. O sobrenadante, contendo proteínas citoplasmáticas, foi coletado em tubo e 

armazenado à -80ºC. O pellet foi ressuspendido em tampão de extração nuclear (20 

mM HEPES; 1,5 mM MgCl2; 300 mM NaCl; 0,25 mM EDTA; 2,5 μg/mL leupeptina; 2,5 

μg/mL antipaína; 0,5 mM PMSF; 20 mM pirofosfato de sódio; 30 mM fluoreto de sódio, 

5 mM β-glicerofosfato; 25% glicerol e água bidestilada) e incubado por 30 minutos em 

gelo, sob agitação 200 rpm. Após o período de incubação, o extrato foi centrifugado a 

12,000 g por 5 minutos, a 4 ºC. O sobrenadante, contendo as proteínas nucleares, foi 

recolhido em tubo e armazenado a -80 ºC até o momento do uso. 

  

4.3.5.3 Quantificação de proteínas 

 

A dosagem de proteínas foi realizada através do método de Bradford® 

(Bradford, 1976), com utilização do reagente da Bio-Rad Laboratories (Hercules, CA, 

USA) e subsequente medição da absorbância no comprimento de onda de 595 nm no 
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equipamento Synergy HT Multi- Mode Microplate Reader (BioTek instruments, Inc, 

USA). A comparação com uma curva de diluição de albumina (Bio-Rad Laboratories, 

Inc, USA) forneceu a concentração de proteínas presente nas amostras. 

  

4.3.5.4 Western Blotting 

 

O ensaio de Western blotting é baseado no método descrito por Laemmli 

(1970). As proteínas foram ajustadas na quantidade de 5 ou 10 μg com o tampão de 

amostra (0,125 M tris-HCl; 4% de SDS; 20% v/v glicerol; 0,2 M de DTT; 0,02% de azul 

de bromofenol; pH 6,8) e fervidas por 5 minutos a 95 ºC. As amostras foram aplicadas 

no gel de SDS-poliacrilamida 7,5% (acrilamida/bisacrilamida (37, 5:1), 10% SDS) para 

a separação das proteínas contidas na amostra. No mesmo gel foi adicionado o 

padrão de peso molecular. Para a eletroforese, foi utilizado um tampão de corrida 

consistindo em 25 mM de tris-base, 0,192 M de glicina, 0,1% de SDS e água 

bidestilada. O gel foi submetido à eletroforese por aproximadamente 2 horas a 90 V. 

Ao final da corrida, as proteínas separadas e contidas no gel foram transferidas 

eletroforeticamente para uma membrana de PVDF (Millipore corporation, Billerica, 

MA, USA) por aproximadamente 30 minutos, a 25V e 1 A (Trans-blot Turbo Transfer 

System, Bio-Rad). Para a transferência foi utilizado um tampão contendo 25 mM de 

tris-base, 192 mM de glicina, 20% de metanol e água bidestilada. Após a transferência, 

as membranas foram coradas com solução de vermelho de Ponceau (0,5% Ponceau-

S; 5% ácido tricloro acético e água bidestilada), para avaliar o processo de 

transferência, e em seguida lavadas com água destilada até a retirada de todo o 

excesso da solução corante. O bloqueio das ligações inespecíficas se deu pela 

incubação das membranas em solução contendo TBS (100 mM tris-base; 0,9% NaCl 

e água bidestilada), 5% de leite desnatado e 0,1% de Tween 20 por 1 hora, sob 

agitação à temperatura ambiente. Após essa etapa, as membranas foram lavadas 3 

vezes (10 minutos por vez), em solução de TBS-T (TBS; 0,1 % Tween 20) e incubadas 

com o anticorpo primário contra o receptor de glicocorticoide (anti-GR, GR M-20: SC-

1004; Santa Cruz Biotechnology) diluído 1:1000 em TBS-T 5% leite desnatado 

“overnight” a 4 °C. As membranas foram, então, novamente lavadas 3 vezes com TBS-

T e incubadas com anticorpo secundário anti-coelho (7074s, Cell Signalling 

Technology) diluído 1:2000 em TBS-T por 2 horas à temperatura ambiente. Como 
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controle interno utilizamos o GAPDH (anti-GAPDH 6C5 SC-32233; Santa Cruz 

Biotechnology) para normalização dos níveis de GR observados. 

  

4.3.5.5    Revelação das membranas e análise das imagens 

 

A visualização das bandas foi obtida após reação com o kit de 

quimioluminescência Luminata® (Millipore corporation, Bilerica, MA, USA) em 

fotodocumentador ChemiDoc Imager (Bio-Rad Laboratories, Inc, USA). A análise da 

densidade óptica das bandas foi realizada com o auxílio do programa Image Lab 5.2 

(Bio-Rad Laboratories, Inc, USA). 

  

4.4 Análises Estatísticas 

 

As análises estatísticas foram feitas com utilização do software IBM SPSS 

Statistics 21. Os dados foram analisados por meio do teste não-paramétrico Mann-

Whitney ou por Análise de Variância (ANOVA) com 1 ou 2 fatores, independente ou 

com medidas repetidas, conforme detalhado na seção de resultados. Quando 

necessário, após a ANOVA foi realizado o teste post hoc Newman-Keuls. No caso da 

ANOVA de 2 vias, havendo efeito significativo de um dos fatores, optou-se por fazer 

o post hoc desprotegido da interação dos fatores, complementada pela estimativa do 

tamanho de efeito entre as médias comparadas. O tamanho de efeito foi estimado 

através do teste Cohen d, que consiste na razão da diferença entre as médias dos 

grupos pelos desvios padrão “agrupados” (d’= 
�̅�1− �̅�2

𝑆
). Os valores de “d” > 0,8 são 

considerados um efeito grande, valores entre 0,5 e 0,8 são considerados moderados, 

e valores < 0,5 são considerados pequenos. O cálculo do tamanho de efeito foi 

realizado por meio da utilização de plataforma on-line, encontrada em: 

https://www.psychometrica.de/effect_size.html. Quando necessário, calculamos os 

valores outliers para uma análise mais adequada dos dados obtidos. Esse cálculo foi 

realizado pela Média ± 2*DP. O nível de significância estatística foi estabelecido como 

p<0,05. 

  

4.5         Desenho Experimental 
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4.5.1 Estudo 1 -  Efeito da derrota social contínua sobre os 

comportamentos de investigação social e grooming estimulado por solução de 

sacarose 

  

Os animais (n=20) foram aleatoriamente distribuídos nos grupos controle 

(n=10) e estresse(n=10), e submetidos a 10 dias de derrota social (D1 a D10). Na 

manhã seguinte ao último confronto físico (D11), os animais foram retirados da 

coabitação protegida e devolvidos às suas gaiolas-moradia. Os animais controle e 

estresse foram então habituados, durante 20 minutos, à arena do teste de 

investigação social, e, entre 2 a 3 horas depois, foram submetidos ao teste do splash 

de sacarose. Os animais foram mantidos isolados em suas gaiolas até o dia seguinte (D12), 

quando foram submetidos ao teste de investigação social (24 horas após o término da 

última coabitação protegida). A linha do tempo deste estudo está representada na 

figura 4, abaixo: 

  

 

 

 

4.5.2 Estudo 2 -  Efeito da derrota social contínua sobre as 

concentrações de corticosterona plasmática durante e após o protocolo 

de estresse, e sobre o níveis de GR em regiões encefálicas associadas ao 

controle do eixo HPA e à motivação 

  

Um segundo lote de animais (n=20) foi aleatoriamente distribuído em dois 

grupos (controle: n=10; estresse: n=10) e submetido a 10 dias de derrota social (D1 a 

D10). Amostras de sangue dos animais dos grupos controle e estresse foram 

Figura 4: Delineamento do Estudo 1. D: Dia. D1 a D10: Dias em que os animais foram expostos ao 
estresse de derrota social contínua. D11: Dia em que foram realizados a habituação à arena do teste 
de investigação social e teste do splash de sacarose. D12: Dia em que foi realizado o teste de 
investigação social (IS). 
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coletadas para dosagem das concentrações de corticosterona plasmática 7 dias antes 

do início das derrotas (D-7, basal), 22 horas após o primeiro confronto físico (D2, 

durante a coabitação protegida), 22 horas após o quinto confronto físico (D6, durante 

a coabitação protegida), 22 horas após o décimo confronto físico (D11, durante a 

coabitação protegida) e 24 horas após o término do protocolo de derrotas (D12)  para 

verificar se haveria uma ativação sustentada do eixo HPA (estimulada pela fase de 

coabitação protegida) durante e após a exposição ao estresse crônico. Além disso, no 

D12, os encéfalos dos animais foram coletados para dosagem de GR em áreas de 

interesse. A linha do tempo deste estudo está representada na figura 5, abaixo: 

  

  

4.5.3 Estudo 3 - Efeito da derrota social contínua sobre as 

concentrações de corticosterona em resposta ao teste de investigação 

social, utilizado como um desafio agudo 

  

Um terceiro lote de animais (n=40) foi distribuído em dois grupos (controle: 

n=20; estresse: n=20) e submetido a 10 dias de derrota social (D1 a D10). Na manhã 

seguinte ao último confronto físico (D11), os animais foram retirados da coabitação 

protegida e devolvidos às suas gaiolas-moradia. Um subgrupo de animais controle 

(n=10) e estresse (n=10) foi então habituado à arena do teste de investigação social, 

Figura 5: Delineamento do Estudo 2. D: Dia. D1 a D10: Dias em que os animais foram expostos ao 
estresse de derrota social contínua. D -7; D2; D6; D11: Dias em que amostras de sangue dos 
animais foram coletadas por punção da região submandibular, cerca de 22 horas após o confronto 
físico, durante a fase de coabitação protegida, para dosagem de CORT plasmática. D12: Dia em 
que os animais foram submetidos à eutanásia e o sangue do tronco e encéfalos foram coletados, 
cerca de 24 horas após o término do protocolo de estresse, para dosagem de CORT plasmática e 
níveis de GR, respectivamente. 
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e 24 horas após a habituação (D12), foi submetido ao teste de investigação social. Os 

animais que não passaram pelo teste de investigação (Controle: n=10, Estresse: 

n=10) foram mantidos em suas gaiolas-moradia na mesma sala do teste durante a 

habituação (D11) e também durante o teste (D12). Após 30 minutos do término da 

investigação social, os animais controle e estresse que passaram e os que não 

passaram pelo teste foram submetidos à eutanásia por decapitação e o sangue do 

tronco foi coletado para dosagem de CORT plasmática. A linha do tempo deste estudo 

está representada na figura 6, abaixo: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Delineamento do Estudo 3. D: Dia. D1 a D10: Dias em que os animais foram expostos ao 
estresse de derrota social contínua. D11: Dia em que foi realizada a habituação à arena do teste de 
investigação social. D12: Dia em que foi realizado o teste de investigação social (IS) e, 30 minutos 
mais tarde, a eutanásia seguida por coleta de sangue do tronco para dosagem de CORT plasmática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS
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5.1 Estudo 1 -  Efeito da derrota social contínua sobre os 

comportamentos de investigação social e grooming induzido pela solução 

de sacarose  

      

 5.1.1 Teste de investigação social 

 

A ANOVA de 2 fatores com medidas repetidas (Fator grupo: “Controle vs. 

Estresse” e Fator Zona: “Neutra vs. Social”) mostrou efeito Zona [F(1,16) = 24,635, 

p<0,01, d=1,642] e efeito da interação Zona X Grupo [F(1,16) = 9,249, p<0,01]. A 

análise post hoc mostrou que os animais do grupo controle passaram mais tempo na 

zona social do que na zona neutra (p<0,01, d=3,29). O post hoc também mostrou que 

os animais do grupo estresse gastaram menos tempo na zona social quando 

comparados ao controle (p=0,01; d=1,38) (Figura 7A). Nenhuma diferença significativa 

foi encontrada na locomoção dos animais (Figura 7B). A ANOVA independente de 1 

fator (fator grupo: Controle vs. Estresse) detectou uma diferença significante no nível 

de preferência social baseado no IIS [F (1, 16) = 9,322, p<0,05, d=1,44], de maneira 

que os animais do grupo estresse demonstraram menor preferência social quando 

comparados aos controles (Figura 7C). A Figura 7C mostra a distribuição dos grupos 

controle e estresse de acordo com o IIS, em que se observa uma esperada preferência 

social nos indivíduos controles (IIS>1), e importantes diferenças individuais no grupo 

estresse, com alguns animais suscetíveis ao estresse (IIS<1, graficamente 

representados como pontos vermelhos), e outros resilientes (IIS>1, graficamente 

representados como pontos azuis). Dada a variabilidade comportamental dos animais 

no teste de investigação social, optamos por adotar essa classificação e simbologia 

para os demais estudos descritos neste trabalho.  
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5.1.2 Teste do splash de sacarose 

 

 A ANOVA de 1 via não detectou efeito grupo (Controle vs. Estresse) sobre a 

latência para o primeiro episódio de grooming (figura 8A), tempo total (figura 8B) e 

frequência de grooming (figura 8C). A análise da distribuição do grooming entre as 

áreas rostral (mãos, face e cabeça) (figura 8D) e caudal (corpo) (figura 8E) mostra que 

os animais do grupo estresse tiveram uma tendência à redução de grooming caudal 

quando comparados aos controles [F(1, 18) = 4,036, p=0,06; d= 0,90).  

 

Figura 7: Teste de Investigação Social. (A) Tempo [segundos (s)] gasto pelos animais dos grupos 
controle (n=9) e estresse (n=9) nas Zonas Social e Neutra (o tamanho amostral apresentado conta 
com a exclusão dos valores outliers calculados pela Média±2*DP). (B) Distância total percorrida 
[centímetros (cm)] pelos animais dos grupos controle e estresse durante o teste de investigação 
social. (C) Distribuição dos grupos controle e estresse de acordo com o Índice de Interação Social 
(IIS) calculado pela razão entre o tempo gasto na zona social e zona neutra durante o teste de 
investigação social. Os animais do grupo estresse foram classificados como suscetíveis (IIS<1, 
pontos vermelhos) ou resilientes (IIS ≥1, pontos azuis). Os dados estão apresentados como Média ± 
EPM. *p<0,05 Zona Neutra vs. Zona Social. #p<0,05 Controle vs. Estresse.  
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5.2 Estudo 2 -  Efeito da derrota social contínua sobre as 

concentrações de corticosterona plasmática durante e após o protocolo 

de estresse, e sobre o níveis de GR em regiões encefálicas associadas ao 

controle do eixo HPA e à motivação 

Figura 8: Teste do Splash de sacarose. (A) Latência [segundos (s)] para o primeiro episódio de 
grooming dos grupos controle (n=8) e estresse (n=10). (B) Tempo total de grooming [segundos (s)] 
dos grupos controle (n=10) e estresse (n=10). (C) Frequência de grooming dos grupos controle (n=9) 
e estresse (n=10). (D) Tempo de grooming rostral (mãos, face e cabeça) [segundos (s)] dos grupos 
controle (n=10) e estresse (n=10). (E) Tempo de grooming caudal (corpo) [segundos (s)] dos grupos 
controle (n=10) e estresse (n=10). O tamanho amostral apresentado conta com a exclusão, quando 
necessária, dos valores outliers calculados pela Média±2*DP.Os dados estão apresentados como 
Média ± EPM.  

A 

B C 

D E 
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5.2.1 Concentrações de CORT durante e após o período de estresse 

 

A ANOVA de 2 fatores (Fator Grupo: “Controle vs. Estresse e Fator Tempo de 

Exposição: “Basal; Dia 2; Dia 6; Dia 11; Dia 12”) com medidas repetidas não detectou 

efeito do fator Grupo, mas detectou efeito do Tempo de Exposição sobre as 

concentrações de CORT plasmática [F (4, 8) = 4,907, p<0,05]. A análise post hoc 

mostrou que as concentrações de CORT plasmáticas do Dia 11 foram 

significativamente menores comparadas às do Dia 6 (p<0,01; d=1,26). Além disso, há 

uma tendência de redução nas concentrações de CORT no Dia 11 comparadas ao 

Dia 2 (p=0,05; d=1,05). Esses resultados mostram que após os episódios de derrota 

social, e durante a exposição protegida ao residente agressor, os camundongos 

derrotados não apresentaram alterações prolongadas nas concentrações de CORT 

em relação aos seus controles. Esses resultados também mostram que as 

concentrações plasmáticas de CORT avaliadas 22 horas após o confronto físico são 

similares àquelas no momento basal. 

 

  

 

  

Figura 9: Concentrações de CORT plasmática, em ng/ml, dosadas a partir de amostras de sangue 
da região submandibular dos camundongos controle (n=6) e estresse (n=7) nos momentos Basal (D 
-7), Derrota (D2, D6 e D11) e Pós-Derrota (D12). D: Dia. O tamanho amostral apresentado representa 
um  subgrupo de amostras destinado a este experimento. Os dados estão apresentados como Média 
± EPM. *p<0,05 em relação aos dias de exposição. 
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5.2.2 Níveis e Translocação de GR em regiões encefálicas 

associadas ao controle do eixo HPA e à motivação após exposição a 10 

dias de derrota social 

 

O teste não-paramétrico Mann-Whitney não detectou efeito significativo do fator 

grupo (Controle vs. Estresse) sobre os níveis totais de GR (porção citosólica e nuclear) 

no Hipotálamo, Córtex Pré-Frontal, Estriado e Hipocampo ventral. Além disso, o teste 

também não identificou efeito do fator grupo sobre a translocação de GR nas regiões 

investigadas (Figura 10 A, B, C e D). 
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Figura 10: Ensaios de Western Blotting. (A) Níveis de expressão e translocação da proteína GR no 
hipotálamo (Controle: n=5, Estresse: n=5 a 6), (B) córtex pré-frontal (Controle: n=4, Estresse: n=5), 
(C) estriado (Controle: n=5, Estresse: n=4 a 6) e (D) hipocampo ventral (Controle: n=4 a 5, Estresse: 
n=3 a 4) de camundongos submetidos a 10 dias de derrota social e dos animais controles.  Juntos 
aos gráficos da coluna esquerda estão as imagens representativas das bandas (porções citosólica e 
nuclear) dos ensaios de Western Blotting. C – Controle; E – Estresse. Os resultados foram 
normalizados pela proteína GAPDH. O tamanho amostral apresentado  representa o  subgrupo de 
amostras destinado a este experimento, contando ainda com a exclusão de valores outliers calculados 
pela Média±2*DP.Os dados estão apresentados como Média ± EPM.  
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5.3 Estudo 3 - Efeito da derrota social contínua sobre as 

concentrações de corticosterona em resposta ao teste de investigação 

social, utilizado como um desafio agudo 

 

5.3.1 Teste de investigação social 

 

A ANOVA de 2 fatores com medidas repetidas (Fator grupo: “Controle vs. 

Estresse” e Fator Zona: “Neutra vs. Social”) mostrou efeito zona [F(1,15) = 6,250, 

p<0,05, d=0,92], indicando que os animais, independente do grupo, passaram mais 

tempo na zona social do que na zona neutra (Figura 11A). Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada na locomoção dos animais. (Figura 11B). 

A ANOVA independente de 1 fator (fator grupo: Controle vs. Estresse) não 

detectou efeito significativo do fator grupo sobre os níveis de preferência social dos 

animais (Figura 11C). A Figura 11C mostra a distribuição dos grupos Controle e 

Estresse de acordo com o IIS, onde é possível observar uma grande variabilidade na 

preferência social dos animais, de maneira que até mesmo animais do grupo controle, 

ao contrário do que se esperava, demonstraram pouca preferência social e alguns 

casos de aversão social (IIS<1). 
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5.3.2 Concentrações de CORT após 10 dias de derrota social 

contínua e em resposta ao teste de investigação social 

 

A distribuição dos dados deste experimento não atendeu aos critérios de 

normalidade e de homogeneidade avaliados pelos testes de Shapiro-Wilk e de 

Levene, respectivamente. Logo, os dados foram padronizados por Z-escore para 

aplicação do teste paramétrico.  

A ANOVA independente de 2 fatores (Fator grupo: “Controle vs. Estresse” e 

Fator Condição: “Exposição à Investigação Social Vs. Não exposto”) mostrou efeito 

Figura 11: Teste de Investigação Social. (A) Tempo [segundos (s)] gasto pelos animais dos grupos 
controle (n=9) e estresse (n=8) nas Zonas Social e Neutra (o tamanho amostral apresentado conta 
com a exclusão dos valores outliers calculados pela Média±2*DP). (B) Distância total percorrida 
[centímetros (cm)] pelos animais dos grupos controle e estresse durante o teste de investigação 
social. (C) Distribuição dos grupos controle e estresse de acordo com o Índice de Interação Social 
(IIS) calculado pela razão entre o tempo gasto na zona social e zona neutra durante o teste de 
investigação social. Os animais do grupo estresse foram classificados como suscetíveis (IIS<1, 
pontos vermelhos) ou resilientes (IIS ≥1, pontos azuis). Os dados estão apresentados como Média ± 
EPM. *p<0,05 Zona Neutra vs. Zona Social. 
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do fator Condição [F(3,22) = 13,0, p<0,01] sobre as concentrações de CORT em 

resposta ao teste de investigação social. A análise post hoc mostrou que 

camundongos expostos ao teste de investigação social apresentaram maiores 

concentrações de CORT comparados àqueles não expostos (p< 0,01, d=1,34). Além 

disso, post hoc desprotegido para a interação Grupo X Condição mostrou que 

somente camundongos do grupo controle expostos à investigação social tiveram 

aumento nos níveis de CORT plasmática (p< 0,01, d=1,48). Os camundongos do 

grupo estresse não apresentaram aumento significativo nas concentrações de CORT 

plasmática em resposta ao teste de investigação social (p= 0,1). Quando comparados 

aos controles, os animais estresse mostram uma tendência de resposta atenuada ao 

teste (p= 0,06, d= 0,78). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Concentrações de CORT plasmática, em ng/ml, frente ao desafio da Investigação Social, 
após a exposição a 10 dias de derrota social. As amostras de sangue foram coletadas do tronco dos 
animais 24 horas após o fim do protocolo de estresse, 30 minutos após o teste de Investigação Social 
(Controle não-Investigação: n=6; Estresse não-Investigação: n=7; Controle Investigação: n=6; 
Estresse Investigação: n=7). O tamanho amostral apresentado  representa o  subgrupo de amostras 
destinado a este experimento..Os dados estão apresentados como Média ± EPM. *p<0,05 Controle 
Investigação vs. Não-Investigação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. DISCUSSÃO



 

32 
 

A exposição ao estresse crônico é considerada um importante fator de risco 

para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em indivíduos suscetíveis. O 

modelo de derrota social tem sido amplamente empregado para o estudo dos efeitos 

do estresse social sobre o desenvolvimento de diferentes psicopatologias, incluindo a 

depressão (Hollis & Kabbaj, 2014). No presente estudo, avaliamos se a exposição 

crônica de camundongos à derrota social induz o desenvolvimento de 

comportamentos do tipo depressivo nesses animais. Avaliamos, ainda, se a derrota 

induz alterações na atividade do eixo HPA durante o período de estresse e em 

resposta a um teste comportamental (desafio) agudo, bem como nos níveis e 

translocação de GR em estruturas encefálicas do sistema de recompensa e que 

regulam a atividade do eixo HPA. Nossos resultados indicam que a derrota crônica 

parece promover uma redução da preferência social e uma tendência de redução do 

comportamento de grooming estimulado por solução de sacarose nos animais. Além 

das alterações comportamentais, a derrota induziu uma atenuação na resposta de 

CORT ao desafio agudo da investigação social, todavia, ao contrário do que se 

esperava, nenhuma alteração nos níveis e na translocação de GR foi observada nas 

regiões estudadas. 

Quanto aos aspectos comportamentais, os resultados do estudo 1 sugerem 

que a exposição crônica à derrota social foi capaz de induzir redução da preferência 

social avaliada pelo teste de investigação social. Esses resultados corroboram um 

estudo recente publicado por Bondar et al. (2018), que avaliou diferentes 

comportamentos do tipo depressivo em animais submetidos a 10 e a 30 dias de 

derrota social. De maneira similar ao nosso estudo, no trabalho de Bondar et al. 

(2018), os camundongos expostos a 10 ou 30 episódios de derrota passaram a 

expressar comportamento de evitação social, bem como outras alterações 

comportamentais associadas a um fenótipo do tipo depressivo. Um estudo publicado 

por Berton et al. (2006) também mostrou que animais que experienciaram 10 dias de 

derrota social passaram a apresentar comportamento de evitação social, que persistiu 

por pelo menos quatro semanas após a última derrota, e que foi revertido após 

tratamento crônico com antidepressivos. Prejuízos no interesse social e evitação 

social consistem em uma importante característica emocional associada à depressão 

e a transtornos de ansiedade, e podem ser induzidos pela exposição à derrota social 

crônica, conforme já observado e descrito na literatura pelo nosso e por outros grupos 
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(Hollis et al. 2010; Dadomo et al. 2011; Chaouloff, 2013; Venzala et al. 2013; Iñiguez 

et al. 2014; Favoretto et al. 2017; Macedo et al. 2018; Vasconcelos et al. 2019).  

É importante notar que, com base no IIS sugerido por Krishnan et al. (2007), 

em nosso trabalho foi possível detectar uma ampla variabilidade na preferência social 

dos camundongos suíços submetidos ou não à derrota social crônica. No caso do 

estudo 3, a variabilidade na preferência social observada no grupo controle pode 

refletir importantes diferenças individuais naturalmente expressas pelos animais, um 

aspecto que pode ter comprometido a detecção do efeito do estresse nos animais 

derrotados. Com base nessa discussão, vale ressaltar que diferenças individuais 

consistem em uma característica importante na predisposição às doenças 

relacionadas ao estresse. Estudos clínicos, bem como alguns estudos em modelos 

animais, mostram relação entre a percepção e forma de enfrentamento a estímulos 

estressores com o desenvolvimento de sintomas que compõem o quadro depressivo 

(Franklin et al. 2012). Em humanos, enquanto a maioria dos indivíduos apresenta 

respostas sistêmicas e comportamentais adaptativas frente a estímulos adversos 

(perfil resiliente), uma pequena parcela susceptível ao estresse (10% a 20% da 

população) apresenta respostas mal adaptadas que podem levar ao desenvolvimento 

de transtornos psiquiátricos, incluindo a depressão (Han & Nestler, 2017). A derrota 

social é capaz de reproduzir a variabilidade na resposta ao estresse observada em 

humanos, uma vez que a evitação social é normalmente expressa por apenas cerca 

de 30% a 40% do animais derrotados (Cao et al. 2010). Partindo desses dados e dos 

nossos resultados, torna-se relevante em futuros estudos considerar a variabilidade 

individual dos animais, analisando as subpopulações (resiliente vs. suscetível) 

separadamente para os parâmetros aqui estudados. 

Algumas neuroadaptações promovidas pela exposição crônica ao estresse têm 

sido propostas como potenciais mecanismos subjacentes ao comportamento de 

evitação social. No estudo de Berton et al. (2006), por exemplo, a exposição a 10 dias 

de derrota promoveu aumento da expressão do fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) no núcleo accumbens, uma estrutura que compõe a via dopaminérgica 

mesolímbica e que é importante no reconhecimento de estímulos emocionalmente 

salientes. O aumento dos níveis de BDNF nessa estrutura está fortemente associado 

ao comportamento de evitação social em animais derrotados, e o bloqueio da sua 

sinalização pode reverter esse efeito (Berton et al. 2006, Krishnan et al. 2007). A 
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evitação social produzida pela derrota também parece ter, pelo menos em parte, 

relação com a ativação de GR expressos em neurônios da circuitaria mesolímbica. 

Um estudo publicado por Barik et al. (2013) mostra que a deleção de GR em neurônios 

do núcleo accumbens sensíveis à dopamina foi capaz de prevenir o comportamento 

de evitação social em animais cronicamente derrotados. Juntos, esses resultados 

sugerem que alterações na sinalização por neurotrofinas e a ativação prolongada de 

GR provocados pela derrota crônica parecem contribuir para um desequilíbrio na 

neurotransmissão dopaminérgica mesolímbica e para o comportamento de evitação 

social. 

 O comportamento de grooming é essencial para o cuidado da superfície 

corporal, e pode ser alterado pela exposição crônica ao estresse. Por exemplo, Fuchs 

et al. (1996) mostraram que animais submetidos a 10 dias de derrota social reduziram 

o comportamento de grooming, uma alteração que perdurou por 4 semanas, e foi 

revertida após o tratamento crônico com antidepressivos. Os parâmetros clássicos 

para avaliação do comportamento de grooming incluem tempo total, frequência e 

latência para o início do grooming (Kalueff, 2006). Denmark et al. (2010) propõem a 

inclusão de outros critérios para a avaliação desse comportamento em animais 

submetidos à derrota social, como a análise da transição céfalo-caudal e da 

distribuição regional de grooming. Esses autores observaram que animais derrotados 

mostram menor organização na sequência céfalo-caudal, bem como aumento do 

grooming na região da cabeça em comparação aos controles (Denmark et al. 2010), 

alterações constantemente associadas ao aumento nos níveis de estresse e 

ansiedade dos animais (Smolinsky et al. 2009).  

A análise do comportamento de grooming durante o teste do splash de 

sacarose pode ser considerada uma ferramenta importante na avaliação da motivação 

e anedonia (Isingrini et al. 2010; Machado et al. 2012; Taksande et al. 2013). A 

presença da solução de sacarose no corpo do animal estimula o comportamento de 

grooming devido à sua viscosidade e palatabilidade (Ducottet & Beluzung, 2004). 

Evidências mostram que a redução desse comportamento durante o teste do splash 

de sacarose pode ocorrer como consequência da exposição crônica ao estresse, e 

geralmente está associada ao fenótipo do tipo depressivo (Griebel et al. 2002). Por 

exemplo, um estudo publicado por Yalcin et al. (2005) mostrou que animais expostos 

a 6 semanas de estresse crônico moderado e imprevisível reduzem a frequência do 
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comportamento de grooming durante o teste do splash de sacarose, uma 

consequência que foi revertida após o tratamento com antidepressivos.  

No presente trabalho, não observamos alterações na latência para grooming, 

bem como no tempo total e frequência de grooming após exposição à derrota, durante 

o teste do splash de sacarose. Todavia, ao realizarmos a análise do grooming nas 

áreas rostral (mãos, face e cabeça) e caudal (corpo) baseado em Kalueff et al. (2007) 

e Smolinsky et al. (2009), observamos que animais submetidos à derrota tendem a 

reduzir o grooming caudal em relação aos controles, sem alterar o grooming rostral. 

Dada a presença da solução de sacarose no corpo dos animais, a redução do 

grooming caudal pode sugerir uma tendência ao prejuízo do comportamento 

motivado.  Adicionalmente a esses dados, resultados anteriores do nosso laboratório 

mostram redução da preferência por solução de sacarose em camundongos 

submetidos à derrota social contínua em relação aos controles, quando avaliados 

durante os dias de exposição ao estresse (Macedo et al. 2018). Em conjunto, esses 

resultados sugerem que a derrota pode promover alterações comportamentais 

associadas ao fenótipo do tipo depressivo. 

Quanto às análises hormonais, estudos anteriores mostram que a derrota 

social é um estímulo capaz de induzir uma intensa liberação de CORT (Koolhaas et 

al. 1997, 2011), e desta forma, elevar as concentrações plasmáticas desse hormônio 

por um período de até 5 horas após exposição à derrota (Schuurman, 1980). Em 

nosso estudo, investigamos se a derrota repetida seguida por coabitação protegida 

levaria a uma estado prolongado de altas concentrações de CORT plasmática, e se 

essa condição estaria associada a alterações na expressão e translocação de GR em 

algumas estruturas encefálicas de interesse. Para isso, amostras de sangue dos 

animais foram coletadas 22 horas após o confronto físico, durante a fase de 

coabitação protegida, nos dias 2, 6 e 11 do protocolo de estresse (22h após a 1a., 5a, 

e 10a. derrotas). Durante esse período, observamos flutuações significativas nas 

concentrações de CORT do grupo estresse, no entanto, essas não foram diferentes 

das observadas nos animais controle e nem daquelas observadas antes do início das 

derrotas (D-7, basal). Ou seja, não observamos evidências de aumento sustentado de 

CORT 22 horas após os episódios de derrota, apesar de os animais continuarem 

expostos aos residentes agressores. Estudos anteriores realizados pelo nosso grupo 

e outros já demonstraram que o confronto social e derrota induzem um aumento 
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significativo na concentração de CORT plasmática (Koolhass et al. 2011; Iñiguez et 

al. 2014; Macedo et al. 2018). Os resultados do presente estudo complementam esses 

dados, sugerindo que a exposição contínua ao agressor durante a coabitação 

protegida não impede que as elevadas concentrações plasmáticas de CORT 

induzidas pelo confronto retornem a níveis basais entre um episódio de derrota e o 

seguinte (24h depois).  Essas evidências corroboram um estudo publicado por Keeney 

et al. (2006), que também mostrou retomada das concentrações plasmáticas de 

CORT a níveis basais em camundongos submetidos a 4 e 8 episódios de derrota 

social seguidos por 24 horas de coabitação protegida. 

Além das análises referentes ao período de derrotas, em nosso trabalho 

também não observamos alterações nas concentrações basais de CORT plasmática 

quando avaliadas 24 horas após o término do protocolo de estresse, na ausência de 

um desafio. Todavia, os resultados do estudo 3 mostram que, frente a um desafio 

agudo (teste de investigação social) realizado 24 horas após o término do estresse, a 

derrota social promoveu atenuação na liberação de CORT em relação ao grupo 

controle.  Dados semelhantes foram observados pelo nosso grupo quando animais 

cronicamente derrotados foram desafiados com administração intraperitoneal de 

etanol, substância considerada um estressor farmacológico (Favoretto & Nunes, et al. 

submetido). É importante ressaltar que o eixo HPA apresenta elevada capacidade 

adaptativa, e a exposição crônica ao estresse pode gerar alterações em sua atividade 

basal e responsividade (Herman et al. 1995, 2016; Schmidt et al. 2010; Franklin et al. 

2012; Gururajan et al. 2019). Por exemplo, a exposição repetida a um único estressor 

(estressor homotípico), como no caso da derrota social, pode gerar habituação do eixo 

HPA, caracterizada por respostas decrescentes de glicocorticoides ao longo do tempo 

(Herman et al. 2016). Dados recentes publicados por Macedo et al. (2018) corroboram 

essa hipótese ao mostrar que o aumento de CORT em camundongos após a décima 

derrota foi significativamente menor que a resposta de CORT após o primeiro 

confronto físico. Um estudo publicado por Wood et al. (2010)  também mostrou 

redução das concentrações de CORT e ACTH em uma subpopulação de ratos 

submetidos a 7 dias de derrotas social. O processo de habituação é considerado um 

importante mecanismo adaptativo a um estressor repetido (Herman, 2013) e pode ser 

mediado, pelo menos em parte, pela ação dos glicocorticoides em seus receptores 

(Grissom & Bhatnagar, 2009). Além dessas evidências, a exposição a um estressor 
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homotípico parece causar perda da capacidade transcricional de neurônios CRF 

frente a um estressor agudo heterotípico (isto é, um estímulo estressor diferente) 

(Herman and Tasker, 2016), mecanismo que pode estar envolvido com os resultados 

observados neste estudo. 

Alterações na atividade do eixo HPA também podem ser mediadas pela 

expressão e ativação de GR. Desta forma, no presente trabalho investigamos os 

efeitos da derrota contínua sobre os níveis e a translocação de GR no córtex pré-

frontal, hipocampo ventral e hipotálamo, que consistem em estruturas implicadas na 

regulação do eixo HPA, bem como no estriado (contendo o núcleo accumbens), região 

implicada na regulação da motivação e recompensa. Os nossos resultados mostram 

que o estresse social não alterou nenhum dos parâmetros avaliados nas regiões 

investigadas, quando analisadas 24 horas após o último episódio de derrota. Essas 

evidências reforçam nossos achados sobre ausência de efeitos da derrota nas 

concentrações basais de CORT, seja durante o período de coabitação protegida com 

os agressores, seja após o término do período de estresse. No entanto, tais resultados 

não explicam a hiporresponsividade do eixo HPA frente a um desafio agudo (teste de 

investigação social). Sendo assim, propomos avaliar em futuras análises se a 

translocação de GR é diferencialmente afetada pelo teste de investigação social em 

animais previamente expostos à derrota, e se esse mecanismo está associado à 

atenuação da resposta do eixo frente a um desafio. 

Na literatura, estudos referentes aos efeitos da derrota social sobre a 

expressão de GR em diferentes estruturas encefálicas ainda divergem. De maneira 

semelhante aos nossos achados quanto aos níveis de GR, Gururajan et al. (2019) 

mostraram não haver diferenças na expressão de RNAm desse receptor no córtex 

pré-frontal, hipocampo, amígdala e no núcleo leito da estria terminal (BNST) tanto de 

animais resilientes quanto suscetíveis submetidos, durante 10 dias, a 2 episódios 

diários de confronto físico, intercalados por 2 horas de coabitação protegida, quando 

avaliados 24 horas após o término do protocolo de estresse. Por outro lado,  Han et 

al. (2017) mostraram diminuição nos níveis de GR no hipotálamo e hipocampo de 

camundongos suscetíveis comparados aos resilientes em consequência da exposição 

a 10 episódios de derrota seguidos por 24 horas de coabitação protegida. Além disso, 

nesse mesmo estudo, os autores mostram aumento na translocação do receptor no 

hipocampo dos camundongos resilientes comparados aos suscetíveis e aos controles, 
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o que sugerem contribuir para a eficiência do mecanismo de feedback negativo e para 

a expressão do comportamento de interesse social exibidos por esses animais (Han 

et al. 2017). As divergências desses achados podem estar associadas a diferenças 

nos protocolos adotados, como o tempo de coabitação protegida e o número de 

confrontos físicos a que os animais foram expostos diariamente, além das diferenças 

de análises empregadas (expressão de RNAm ou de proteínas).  

No presente trabalho, observamos que as nossas evidências se contrapõem à 

hipótese de hiperatividade do eixo HPA e prejuízos no mecanismo de feedback 

negativo descrita tanto em subpopulações de pacientes depressivos quanto em 

modelos animais de depressão. Sendo assim, as alterações comportamentais e da 

atividade do eixo HPA frente a um desafio descritas neste estudo podem independer 

da sinalização promovida por GR nos núcleos encefálicos analisados, uma vez que 

nem os níveis nem a ativação desse receptor foram alterados pela exposição prévia 

à derrota.  

Um estudo recente realizado em nosso laboratório mostrou que animais 

submetidos a 10 dias de derrota social contínua apresentaram redução da 

concentração tecidual de neurotransmissores monoaminérgicos no córtex pré-frontal, 

estriado e hipotálamo, quando avaliados 10 dias após o fim do protocolo de derrotas 

(Favoretto & Nunes et al. submetido). Considerando esses dados, sugerimos que a 

sinalização mediada por monoaminas (DA, NA e 5-HT) pode, ao menos em parte, 

estar associada aos resultados comportamentais observados no presente trabalho. 

Além disso, sugerimos que a alteração na atividade do eixo HPA frente a um desafio 

agudo observada no presente estudo também pode ter alguma relação com 

alterações na neurotransmissão monoaminérgica, uma vez que os 

neurotransmissores NA e 5-HT podem ter efeito sobre a atividade do eixo, devido 

modulação de neurônios produtores de CRF no hipotálamo (Itoi et al., 1994, 2004). 

No presente trabalho, embora tenhamos utilizado o IIS como índice para 

identificar e classificar os animais em resilientes e suscetíveis, abordamos o grupo 

estresse como um todo, sem segregar as subpopulações nas análises. Dessa forma, 

avaliamos o efeito do estresse per se tanto na atividade do eixo HPA quanto nos níveis 

e translocação de GR, sem considerar as diferenças individuais dos animais, e não 

detectamos diferenças entre os grupos submetidos e não ao estresse. Logo, 

consideramos relevante a segregação dos fenótipos resiliente e suscetível em futuros 
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estudos para análise dos parâmetros investigados no presente trabalho, utilizando um 

número maior de animais. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÃO
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Em nosso estudo, avaliamos os efeitos da exposição crônica de camundongos 

ao estresse de derrota social sobre parâmetros neuroendócrinos, moleculares e 

comportamentais associados à depressão. Nossos achados apontam que o estresse 

crônico de derrota social parece induzir, com importantes diferenças individuais, 

alguns aspectos comportamentais que podem ser relacionados a um fenótipo do tipo 

depressivo, como a redução de interesse social e do comportamento de grooming 

estimulado por sacarose. Além disso, nossos resultados também mostram que 

quando avaliados após o teste de investigação social, os animais submetidos ao 

protocolo de derrota social apresentaram atenuação na resposta de CORT, sugerindo 

algum tipo de adaptação da responsividade do eixo HPA. Por outro lado, não houve 

alterações nos níveis de GR no córtex pré-frontal, hipotálamo, hipocampo ventral e 

estriado desses animais quando comparados aos controles, sugerindo assim, que o 

estresse per se não promove alterações nesses parâmetros, nas estruturas 

analisadas, 24 horas após o fim do protocolo de estresse. 
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