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RESUMO  

Fundamentação teórica: A exposição a situações adversas pode induzir alterações 
comportamentais e neurobiológicas características do transtorno de estresse pós-
traumático (TEPT), definido pela recordação persistente do trauma, evitação de 
pistas associadas ao evento traumático e hiperreatividade. Uma vez que nem todos 
os indivíduos expostos a situações traumáticas desenvolvem TEPT, a variabilidade 
individual em resposta ao trauma é um importante aspecto do transtorno que deveria 
ser mais utilizado nos modelos animais de TEPT, permitindo a distinção de 
subpopulações mais e menos afetadas pelo estresse traumático e possibilitando a 
investigação de possíveis fatores de resiliência e vulnerabilidade. Além disso, a 
persistência das memórias traumáticas é um aspecto relevante nesse transtorno e, 
por isso, o estudo dos mecanismos subjacentes aos processos de manutenção 
dessas memórias permitiria a ampliação do conhecimento dos substratos 
neurobiológicos relevantes para esses processos, além de possibilitar a avaliação de 
tratamentos que podem atenuar as modificações psicológicas e/ou fisiológicas 
relacionadas à memória traumática. Objetivos: Avaliar as alterações 
comportamentais e neurobiológicas em diferentes subgrupos de animais expostos a 
um estresse traumático baseado no condicionamento de medo ao contexto e 
verificar se a manipulação farmacológica da memória traumática atenuaria a 
expressão das alterações comportamentais nos animais classificados como muito 
reativos. Métodos: Ratos Wistar machos adultos submetidos ao estresse traumático 
(grupo choque contexto) foram classificados em pouco, intermediário e muito 
reativos a partir do tempo de congelamento durante a primeira reexposição ao 
contexto previamente pareado com o choque. Posteriormente todos os grupos foram 
submetidos ao teste do labirinto em cruz eleavado, para avaliação do 
comportamento do tipo ansioso e exploratório, ao teste de medo não associativo, 
para avaliação da resposta de medo inata, e a mais uma reexposição ao contexto 
previamente pareado com o choque. No Experimento I foi avaliado o efeito de um 
procedimento de habituação antes do estresse traumático e, para isso, os animais 
foram habituados (grupo choque contexto habituado) ou não (grupo choque contexto 
não habituado) a manipulações presentes no experimento. No Experimento II foram 
avaliadas as alterações comportamentais e neurobiológicas em diferentes 
subgrupos de animais submetidos ao estresse traumático. A expressão da proteína 
Fos foi utilizada como marcador da atividade neuronal e avaliada em diversas 
estruturas encefálicas. Já no Experimento III, foi avaliado se a disrupção do proceso 
de reconsolidação da memoria traumática, pela administração sistêmica e aguda do 
antagonista β-adrenérgico propranolol, mitigaria as modificações comportamentais 
observadas nos animais muito reativos. Resultados: No Experimento I, os animais 
choque contexto habituados não diferiram dos animais não habituados quanto a 
expressão das respostas de medo associativa e não associativa, mas observou-se 
atenuação de algumas modificações comportamentais no labirinto em cruz elevado. 
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No Experimento II, a segregação dos animais do grupo choque contexto possibilitou 
a distinção de diferentes subgrupos de ratos e aqueles classificados como muito 
reativos apresentaram maiores respostas de medo associativa e não associativa, 
comportamento do tipo ansioso e prejuízo do comportamento exploratório. Nos ratos 
muito reativos, as análises de correlação dos dados de Fos indicaram padrão oposto 
de atividade entre o córtex pré-frontal medial (CPFm) e o hipocampo ventral (HPCv) 
após a primeira reexposição ao contexto. Após o teste de medo não associativo, 
correlações positivas foram observadas entre o tempo de congelamento pós-som e 
a expressão de Fos na substância cinzenta periaquedutal dorsomedial (PAGdm), 
nas porções ventral e dorsal do hipocampo (HPCv/d) e no CPFm. No Experimento 
III, o tratamento com propranolol após a reativação da memória traumática não 
interferiu com a expressão da resposta de medo associativa, mas atenuou a 
resposta de medo a um estímulo acústico não familiar, quando administrado 15 dias 
após o estresse traumático. Conclusões: A habituação prévia ao paradigma de 
estresse traumático não impactou a maioria dos comportamentos avaliados. A 
análise da variabilidade individual revelou um subgrupo de ratos mais reativos que 
apresentou alterações comportamentais que mimetizam sintomas do TEPT. As 
correlações positivas entre a expressão de Fos na PAGdm e no HPCv e o tempo de 
congelamento após o som sugerem o papel dessas regiões na expressão da 
resposta de medo a estímulos não associados ao evento traumático. O tratamento 
com propranolol após a reativação da memória traumática não interferiu com a 
reconsolidação da memoria traumática, mas atenuou a resposta de medo durante a 
apresentação de um estímulo novo, sugerindo possível efeito da intervenção na 
expressão da sensibilização da resposta de medo a estímulos desconhecidos. 
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ABSTRACT 

Background: The exposure to highly stressful situations may induce behavioral and 
neurobiological modifications characteristics of post-traumatic stress disorder 
(PTSD), a condition defined by the recollection of the trauma, avoidance of trauma-
related cues and increased arousal. Since not all trauma-exposed individuals 
develop PTSD, individual variability in response to stress is an important aspect that 
should be more addressed by animal models of PTSD, increasing the translational 
value of these models and allowing the investigation of vulnerability and resilience 
factors. Persistence of traumatic memories is a relevant aspect of PTSD and, 
therefore, investigation of the mechanisms supporting maintenance of traumatic 
memories may broaden the understanding of the neurobiological changes essential 
to this process, as well as allow the evaluation of treatments that could mitigate the 
psychological and/or phisyological alterations related to these memories. 
Objectives: To investigate the behavioral and neurobiological modfications in 
different subsets of animals submitted to a traumatic stress based on contextual fear 
conditioning and to assess whether a pharmacological internvention of the traumatic 
memory would mitigate other behavioral changes observed in highly reactive rats. 
Methods: Male adult Wistar rats were submitted to the traumatic stress (shock 
context group) and then classified into low, intermediary and high reactive animals, 
using the freezing time during the first re-exposure to the shock-paired context. All 
groups were then exposed to the elevated plus maze to assess anxiety-like and 
exploratory behaviors, to the non-associative fear test to assess inate fear response, 
and to an additional re-exposure to the shock-paired context. In Experiment I the 
effect of a previous habituation procedure on the outcomes of the traumatic stress 
was evaluated. Rats were habituated (shock context habituated) or not (shock 
context non-habituated) to experimental procedures prior the traumatic stress. In 
Experiment II, we assessed the behavioral and neurobiological modifications on 
different subgroups of stress-exposed animals. Fos expression was evaluated in 
several brain regions and used as a marker for neuronal activity. In Experiment III, 
we assessed whether the disruption of traumatic memory reconsolidation, by the 
administration of the β-adrenergic antagonist propranolol, would mitigate the 
behavioral alterations observed on high reactive rats. Results: In Experiment I, no 
differences in the expression of fear responses were found between the habituated 
and non-habituated shock context groups during the associative and non-associative 
tests. The habituation prior to the traumatic stress attenuated some behavioral 
alterations observed in the elevated plus maze. In Experiment II, the individual 
variability analysis allowed us to identify a more reactive subgroup of rats. These 
animals expressed greater associative and non-associative fear responses, anxiety-
like behavior and impaired exploration in the elevated plus maze. Correlation 
analyses in the more reactive group suggested an opposite activity pattern between 
the medial prefrontal cortex (mPFC) and the ventral hippocampus (vHPC) after the 
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first re-exposure to the shock-paired context. Positive correlations were found 
between post-tone freezing and Fos expression in the dorsomedial periaqueductal 
gray (dmPAG), the ventral/dorsal hippocampus (v/dHPC) and the mPFC. In 
Experiment III, propranolol treatment after traumatic memory reactivation did not 
disrupt the expression of the associative fear response in high reactive animals, but, 
when administered 15 days after traumatic stress, it atenuated the fear response of 
these animals when confronted with an unknown stimulus. Conclusions: The 
habituation procedure prior to the traumatic stress did not greatly impact the 
behavioral profile. The individual variability analysis allowed us to identify different 
subsets of rats in the shock-context rat population. More reactive animals showed 
behavioral modifications that resembled symptoms observed in PTSD patients. The 
positive correlations between post-tone freezing and Fos expression in the dmPAG 
and vHPC suggested that these structures may play a role in the expression of fear 
response to unrelated trauma stimuli. The effect of propranolol given 15 days after 
the traumatic stress on non-associative fear suggested an effect of the intervention 
on fear sensitization process.       
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1. Breve histórico e definição do Transtorno de Estresse Pós-

Traumático  

 

Todo ser vivo está susceptível a encontrar situações adversas ao longo da vida 

que podem ameaçar seu bem-estar, integridade física e até mesmo sua 

sobrevivência. Para assegurar um enfrentamento adequado dessas situações, os 

organismos dispõem de mecanismos biológicos de enfretamento, conjuntamente 

denominados de resposta de estresse. A resposta de estresse designa um conjunto 

de alterações fisiológicas e comportamentais que buscam tornar o organismo apto 

para enfrentar uma situação adversa (1). Apesar desses mecanismos, existem 

situações que, por suas características de imprevisibilidade, incontrabilidade e 

inescapabilidade, ultrapassam a capacidade de resposta adaptativa. Esses eventos, 

denominados traumáticos, incluem guerras, catástrofes naturais (terremotos, 

incêndios), acidentes que ameaçam a vida (automobilísticos, aéreos) e violência 

interpessoal (sequestro, estupro, tortura) e as vítimas dessas situações estão mais 

propensas a desenvolver modificações fisiológicas e psíquicas persistentes que 

podem ter impacto significativo em suas funções sociais e profissionais  (2). 

Ao longo da história, diferentes denominações foram utilizadas para designar o 

estado de dificuldade de recuperação após uma experiência de estresse intenso 

como, por exemplo, um conflito armado. Embora os sintomas centrais sejam 

similares, existem também particularidades na descrição desse estado, que refletem 

as diferenças culturais de cada momento histórico (3). Os primeiros relatos 

documentados de sintomas remetem a meados do século XIX, nos quais foram 

descritas alterações persistentes nos batimentos cardíacos apresentadas por alguns 

soldados que retornavam de combate e que se manifestam mesmo fora do contexto 

de batalha (4). No século XX, com o advento de grandes conflitos armados e a 

crescente exposição de indivíduos, especialmente combatentes de guerra, 

observou-se o aumento do interesse pelo estudo clínico dos efeitos da exposição a 

esses eventos. Na Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), os sintomas fisiológicos 

e psicológicos apresentados pelos combantes eram denominados de shell shock (ou 

choque das bombas ou das granadas) e designavam um estado de tremores graves, 
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fadiga, perda de memória, pesadelos e dificuldades de dormir e de concentração. Já 

na Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), guerra da Coréia (1950 – 1953) e na 

guerra do Vietnã (1955 – 1975) esses sintomas também foram identificados nos 

combatentes, sendo conjuntamente conhecidos como exaustão da batalha, 

exaustão de combate e fadiga de combate, respectivamente (3). Nos anos 80, a 

partir de mobilizações encabeçadas por veteranos da guerra do Vietnã, esse 

conjunto de sintomas foi incluído formalmente na classificação diagnóstica da 

terceira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais (Diagnostic 

and statistic manual of mental disorders; DSM) e passou a ser denominado de 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Dentro dessa nova categoria do 

DSM foram incluídas diversas sindromes, como a dos “veteranos do Vietnã”, do 

“trauma do estupro” e da “criança abusada” (5). Na quarta edição do DSM (DSM-IV) 

o TEPT foi classificado como transtorno de ansiedade, mas a partir da quinta edição 

(DSM-V), foi agrupado a outros transtornos associados a traumas ou estressores. 

Uma característica central dos transtornos agrupados nessa nova categoria do DSM 

é a exposição a um evento traumático que pode ser identificado. Segundo o DSM-V, 

os critérios diagnósticos para o TEPT são agrupados em 8 pontos centrais (2): 

A. Iminência ou ameaça de morte, violência sexual ou ferimentos críticos 

relacionados a exposição direta ao evento traumático, ao testemunho do evento ou 

por ser informado que alguém próximo foi exposto a uma situação de estresse 

intenso. 

B. Presença de um ou mais sintomas de intrusão, como memórias, sonhos e 

flashbacks relacionados ao evento traumático. Nesse critério também constam as 

reações fisiológicas intensas e a aflição psicológica provocadas pela exposição a 

pistas internas ou externas que se assemelham a algum aspecto do evento 

traumático.  

C. Esquiva persistente de estímulos associadas ao evento traumático, como 

pessoas, locais ou até mesmo sentimentos e pensamentos. 

D. Alterações negativas, na cognição e humor, relacionadas ao trauma, como a 

incapacidade de recordar aspectos importantes do evento, persistência de um 

estado de humor negativo e inabilidade de experienciar emoções positivas. 
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E. Modificações notáveis no alerta e na reatividade, explicitadas por um estado 

de vigília constante que desencadeia um aumento na irritabilidade, surtos de raiva, 

dificuldade de concentração e aumento na resposta de sobressalto e hipervigilância.  

F. A duração dos critérios listados de B a E deve ser maior do que 1 mês. 

G. Os sintomas devem provocar uma perturbação clínica significativa ou prejuízo 

relevante no âmbito social, ocupacional ou em outro aspecto importante da vida do 

indivíduo. 

H. As modificações observadas não devem decorrer do efeito fisiológico do uso 

de substâncias (medicamento, álcool) ou de outra condição clínica. 

 

1.2. Dados epidemiológicos 

 

Os estudos sobre a prevalência de TEPT e ocorrência de eventos traumáticos 

na população geral foram majoritariamente realizados nos Estados Unidos da 

América (EUA) e, nessa população, o TEPT é apontado como o quarto transtorno 

psiquiátrico mais comum (6–8). Segundo os critérios diagnósticos do DSM-IV, na 

população estadunidense é verificado risco projetado para o desenvolvimento do 

TEPT de 8,7% em indivíduos de até 75 anos (2). Estudos epidemiológicos na 

população geral mostram que antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, 

entre 5-6% dos homens e 10-14% das mulheres apresentava algum sintoma de 

TEPT na vida (6,7,9). Alguns meses após os atentados, um estudo que avaliou 2273 

pessoas revelou uma prevalência provável do transtorno em 11,2% dos participantes 

residentes na cidade de Nova Iorque (10). Subsequentemente, outro estudo apontou 

declínio na prevalência dos sintomas de TEPT na população geral 6 meses após os 

atentados, embora indivíduos diretamente envolvidos nos ataques ainda fossem 

diagnosticados para o transtorno (11). Quando consideramos a exposição a um 

evento traumático, estima-se que cerca de 50% da população geral já foi exposta a 

uma situação considerada traumática (7). É importante ressaltar que a prevalência 

de TEPT é variável e maiores valores são identificados em populações de risco, 

como veteranos de guerra, vítimas de estupro, policiais, bombeiros, médicos e 

enfermeiros emergencistas (12,13). 
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Os efeitos danosos das situações traumáticas também são identificados nas 

populações de países em desenvolvimento, como o Brasil. Em algumas regiões 

brasileiras, a população é constantemente exposta a situações adversas, como 

sequestros e assaltos. Um estudo realizado por Ribeiro e colaboradores em 2013 

(14), com uma amostra representativa das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, 

revelou uma prevalência de exposição a situações traumáticas na vida em 

aproximadamente 90% da amostra. Neste estudo também foi verificado uma maior 

prevalência de TEPT em mulheres do que em homens em ambas as cidades, 

corroborando dados prévios (7). 

Os fatores de risco para o TEPT são comumente dividos em pré, peri e pós-

traumáticos. Os pré-traumáticos incluem fatores temperamentais, ambientais, 

genéticos e fisiológicos, como adversidade na infância, déficit educacional, presença 

de outro transtorno mental (transtorno do pânico, depressão, transtorno obsessivo 

compulsivo), exposição prévia a outro evento traumático e características genéticas 

que conferem susceptibilidade ao transtorno. Já os fatores peri-traumáticos 

representam aspectos ambientais, como a magnitude do trauma e a percepção de 

ameaça à vida. Por último, nos fatores pós-traumáticos são incluídos aspectos do 

temperamento, como a adoção de estratégias inadequadas de enfrentamento e o 

desenvolvimento do transtorno de estresse agudo, além de aspectos ambientais, 

como a exposição subsequente a eventos adversos, perda financeira ou de outra 

natureza relacionada ao trauma (2).  

 

1.3. Bases biológicas do TEPT 

 

Estudos iniciais sobre TEPT conceitualizam o transtorno fundamentalmente 

em termos psicofisiológicos, nos quais indivíduos expostos a um trauma que 

desenvolveram TEPT são comparados a indivíduos expostos, mas sem o transtorno 

e/ou a indivíduos não expostos ao trauma. Em geral, medidas fisiológicas, como 

batimento cardíaco, condutância da pele1 e eletromiograma facial são aferidos 

                                                           
1 Condutância da pele é uma medida que utiliza modificações na produção de suor para averiguar 
alteração na ativação do sistema nervoso simpático, o qual controla involuntariamente a ativação das 
glândulas sudoríparas. Assim, alterações na produção de suor por essas glândulas induzem 
alterações nas propriedades elétricas da superfície da pele que podem ser detectadas por eletrodos 
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durante a exposição a pistas associadas ao trauma ou durante a apresentação de 

estímulos não relacionados ao evento traumático. Em pacientes com TEPT já foi 

descrito aumento nas respostas autonômicas durante a apresentação de estímulos 

relacionados ou não ao trauma (15), em resposta a visualização mental (16–18) ou a 

uma lista de perguntas sobre a situação traumática (19). Essas modificações 

fisiológicas indicam que no TEPT há participação de sistemas e de estruturas 

encefálicas envolvidos nos processos de condicionamento de medo e do aumento 

geral das reações defensivas, que sinalizaria o processo de sensibilização do 

sistema nervoso.  

Os sintomas de reexperiência e esquiva de pistas associadas ao evento 

traumático indicam que o TEPT pode estar relacionado ao processo de 

condicionamento de medo. O condicionamento denota um processo de 

aprendizagem pela associação de estímulos que geralmente envolve reações 

reflexas do organismo. Ivan Pavlov, fisiologista russo do final do século XIX, 

caracterizou esse tipo de aprendizado ao observar que a associação de um estímulo 

inicialmente neutro a um estímulo capaz de induzir um comportamento ou alteração 

fisiológica (estímulo incondicionado) induzia, após o pareamento, respostas 

fisiológicas e comportamentais (respostas condicionadas) apenas com a 

apresentação do estímulo neutro (denominado nesse momento de estímulo 

condicionado). No TEPT, alguns autores teorizam que durante o trauma poderia 

ocorrer um aprendizado associativo muito intenso, no qual o indivíduo exposto a 

componentes aversivos da situação (estímulos incondicionados) reagiria a eles com 

um conjunto de respostas de medo e alerta (respostas incondicionadas) que 

continuariam presentes na presença de pistas relacionadas ao evento (respostas 

condicionadas) (20). No campo da pesquisa científica, o condicionamento de medo é 

um paradigma experimental amplamente utilizado para o estudo do 

condicionamento. No condicionamento de medo, o animal aprende a associação 

entre um estímulo ambiental neutro (ex.: ambiente como um todo, luz, som) e um 

estímulo aversivo como, por exemplo, um choque elétrico nas patas. Após o 

pareamento, é esperado que apenas a apresentação do estímulo neutro (agora 
                                                                                                                                                                                     
posicionados em regiões específicas, como as palma das mãos e as falanges mediais e distais dos 
dedos (198). 
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denominado estímulo condicionado) induza respostas comportamentais e 

fisiológicas no animal (21,22). A partir disso, nota-se a relação dos sintomas de 

reexperiência e esquiva de pistas associadas com o trauma ao medo condicionado, 

o que indica a importância da investigação dos mecanismos envolvidos na formação 

e evocação da memória de medo no TEPT.  

No TEPT, existem sintomas que se relacionam ao aprendizado associativo, 

como os sintomas de reexperiência e esquiva, mas também são observados 

sintomas que não podem ser explicados pelo condicionamento de medo. Dentre os 

critérios diagnósticos apresentados no DSM-V, os sintomas descritos principalmente 

no item E, como o aumento no alerta ou na reatividade, podem ser explicados por 

processos não associativos, como o de sensibilização. A sensibilização designa um 

aprendizado não associativo, no qual a apresentação de um estímulo nocivo (por 

exemplo, um choque nas patas) induz incremento das respostas defensivas a 

estímulos neutros ou inócuos (23). Veteranos da guerra do Vietnã apresentam 

aumento nos batimentos cardíacos e no eletromiograma facial, além de um declínio 

lentificado da resposta de condutância da pele quando expostos a sons 

consecutivos não relacionados ao trauma (24). Civis com TEPT também 

apresentaram aumento dos batimentos cardíacos e retardo na habituação das 

respostas de condutância da pele e do eletromiograma facial durante a 

apresentação de sons não associados ao trauma (25). Assim, a sensibilização 

representaria uma evidência de que o sistema nervoso central no TEPT estaria mais 

reativo a estímulos externos, o que resultaria em diversas alterações fisiológicas e 

comportamentais.  

Os estudos psicofisiológicos relatados acima demonstram a associação das 

alterações fisiológicas com os processos de condicionamento de medo e de 

sensibilização. Pela importância que esses processos apresentam no 

desenvolvimento do TEPT, a investigação dos aspectos neurobiológicos se revela 

essencial para a compreensão mais abrangente da etiologia desse transtorno. Para 

isso, é crucial explorar as alterações estruturais e funcionais de regiões encefálicas, 

assim como a desregulação neuroendócrina e o desequilíbrio neuroquímico que 

podem ocorrer nesse transtorno.   
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Em seres humanos, os estudos de neuroimagem são uma abordagem 

comumente utilizada. Em geral, nesses estudos, indivíduos com TEPT são 

comparados a indivíduos que foram expostos a um trauma, mas não desenvolveram 

o transtorno, ou a sujeitos nunca expostos a um evento traumático. Estas 

comparações são normalmente realizadas durante uma condição basal, durante a 

exposição a pistas relacionadas ao trauma e a pistas não relacionadas ao evento 

traumático. É interessante ressaltar que a maioria dos estudos de neuroimagem 

utiliza técnicas não invasivas, como a ressonância magnética estrutural2 (Structural 

magnetic resonance imaging; sMRI), funcional (Functional magnetic resonance 

imaging; fMRI)3 e tomografia por emissão de pósitron (Positron emission 

tomography; PET)4. 

Diversos estudos apontam para alterações estruturais e funcionais no córtex 

pré-frontal (CPF) de pacientes com TEPT. O CPF é uma região importante para a 

coordenação de respostas comportamentais e cognitivas adequadas para cada 

situação (26). No TEPT, as principais alterações no CPF são encontradas no córtex 

pré-frontal medial, que corresponderia, em seres humanos, ao córtex cingulado 

anterior (CCA), as porções dorsomedial e ventromedial do CPF e ao córtex 

orbitofrontal (27). Lesões no CCA produzem diversas alterações, como apatia, 

desatenção, desregulação das funções autonômicas e instabilidade emocional. Além 

disso, postula-se que as duas subdivisões do CCA, a porção rostral e a dorsal, 

desempenham papéis distintos no processamento de informações cognitivas e 

emocionais (28,29). Pacientes com histórico de abuso na infância e que 

desenvolveram TEPT apresentam menor volume do CCA quando comparados com 

                                                           
2 Ressonância magnética estrutural é um procedimento diagnóstico e de pesquisa que utiliza um 
campo magnético e ondas de rádio para criar imagens detalhadas de estruturas internas de um 
organismo como, por exemplo, o cérebro. 
 
3 Ressonância magnética funcional é uma técnica não invasiva de neuroimagem funcional que utiliza 
um campo magnético e ondas de rádio para detectar alterações no fluxo sanguíneo e, 
consequentemente, de oxigenação. Essa técnica se baseia no fato de que o fluxo sanguíneo no 
cérebro é associado a atividade neuronal de uma região. Assim, quanto maior o fluxo sanguíneo para 
uma determinada estrutura, maior será a atividade neuronal dessa região. 

4 Tomografia por emissão de pósitron é uma técnica de neuroimagem funcional que utiliza isótopos 
radioativos para quantificar o fluxo sanguíneo, metabolismo de glicose ou ocupação de receptores no 
cérebro. 
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indivíduos não expostos ao trauma (30), além de hipoativação dessa região durante 

a tarefa de stroop emocional5 (31) e durante a apresentação de um relato 

personalizado do trauma (32). A hipofunção do CCA não é exclusiva de adultos, 

sendo também descrita em adolescentes durante a evocação voluntária do trauma 

(33). Em relação a porção medial do CPF, veteranos da guerra do Vietnã 

apresentam menor fluxo sanguíneo nessa região quando expostos a imagens e sons 

relacionados ao trauma (34). Embora, estudos com mulheres vítimas de abuso 

sexual na infância apontem para redução do fluxo sanguíneo no córtex orbitofrontal 

e na porção rostral do CCA durante a evocação de pares de palavras com valor 

emocional (35), essa alteração não é sempre relatada (36), sugerindo que 

diferenças no procedimento de avalição podem revelar alterações funcionais 

distintas nessa estrutura. 

O CPF também é uma área envolvida com o processo de extinção6 e embora 

a extinção possa reduzir a expressão da resposta condicionada, não ocorre 

modificação ou apagamento das informações adquiridas no condicionamento 

original. Dessa forma, em determinadas circunstâncias, a resposta condicionada 

extinta pode reaparecer, sendo esse fenômeno observado nos processos de 

recuperação espontânea (reaparecimento da resposta condicionada com a 

passagem do tempo) (37), renovação (a extinção ocorre em um ambiente distinto 

daquele da aquisição e a resposta condicionada é novamente expressa no seu 

ambiente de aquisição) e reinstalação (apresentação do estímulo incondicionado 

elicia o reaparecimento da resposta condicionada) (38–40). A partir desses estudos, 

postulou-se que durante a extinção formar-se-ia um novo aprendizado, capaz de 

inibir a expressão da resposta condicionada (41). O envolvimento de algumas 

regiões do CPF na extinção foi amplamente investigado em animais, como no 

estudo de Vidal-Gonzalez e colaboradores de 2006 (42), que demonstraram que a 

microestimulação elétrica da porção infra-límbica (IL) do córtex pré-frontal medial 

                                                           
5 Na tarefa de stroop emocional o indivíduo deve nomear a cor de uma palavra com valor emocional. 
No caso de pacientes com TEPT, as palavras com valor emocional utilizadas na tarefa se relacionam 
a elementos presentes em situações traumáticas, como “arma”, “estupro”, “ematoma” ou “mutilado”. 

6 Extinção designa um fenômeno pelo qual a apresentação não pareada e repetida do estímulo 
condicionado resulta na redução da frequência e amplitude da resposta condicionada. 



9 

 

 

 

(CPFm) é essencial para a inibição da resposta de medo durante a extinção, 

enquanto que a porção pré-límbica (PL) é responsável por aumentar a resposta de 

medo. Por outro lado, Milad e Quirk em 2002 (43) mostraram aumento na atividade 

de neurônios do IL durante a evocação da extinção, mas não durante o 

condicionamento ou a aquisição da extinção. 

Estudos de condicionamento em pacientes com TEPT em geral mostram um 

prejuízo da extinção. Milad e colaboradores em 2009 (44) mostraram que pacientes 

com TEPT apresentavam prejuízo na evocação da extinção quando comparados ao 

grupo exposto ao trauma, mas que não desenvolveu o transtorno, utilizando a 

medida de condutância da pele como parâmetro de avaliação da resposta 

condicionada. Além disso, durante a evocação da extinção, os pacientes com TEPT 

apresentaram menor ativação da porção ventromedial do CPF e maior ativação da 

porção dorsal do CCA. A partir desses e de outros resultados (45) foi proposto que a 

falha no processo de extinção representaria um dos mecanismos que contribui para 

a persistência da memória traumática nesses indivíduos. 

A amígdala representa outra estrutura relevante para a fisiopatologia do TEPT. 

Ela é constituída por diversas sub-regiões e desempenha importante função para as 

respostas de medo e para o aprendizado de medo (22,46). A partir de estudos em 

animais com lesões e manipulações farmacológicas, alguns autores postularam que 

as porções lateral (LA) e basolateral (BLA) estejam envolvidas com a integração dos 

estímulos durante o condicionamento (47–49), enquanto que outros postularam um 

papel modulador dessa estrutura na consolidação da memória emocional (50). A 

porção central (CeA), por sua vez, é relevante para a expressão das respostas de 

medo (46). Além dessas três regiões, a amígdala também apresenta aglomerados 

de neurônios GABAérgicos, denominados neurônios intercalados, que estão 

envolvidos na modulação da CeA e da resposta de medo (46). Estudos com 

veteranos de guerra relatam maior ativação da amígdala durante a exposição a sons 

relacionados ao trauma do que a sons neutros (51). Hiperatividade dessa estrutura 

também é observada em veteranos de guerra com TEPT durante a evocação do 

trauma e apresentação de imagens com expressões faciais de medo (18,52). 

Recentemente, um estudo prospectivo mostrou que quanto maior a ativação da 

amígdala durante a apresentação de imagens com expressões faciais de medo, 
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maior é a gravidade dos sintomas avaliados nos primeiros 12 meses após o trauma, 

sugerindo que a reatividade da amígdala poderia predizer positivamente o 

estabelecimento dos sintomas do transtorno (53). Alguns autores postulam que o 

prejuízo das funções do CPFm observado no TEPT seria um dos fatores que 

contribuem para a hiperatividade da amígdala (54) e estudos de neuroimagem 

relatam correlação negativa entre a ativação da amígdala e do CPFm (18,52). A 

partir desses estudos, tem sido sugerido que no TEPT deva ocorrer redução do 

controle inibitório do CPFm sobre a amígdala e essa alteração seria central para a 

hiperresposividade comportamental e autonômica observada nos pacientes com 

(54). Embora a hiperatividade da amígdala seja frequentemente relatada em estudos 

com pacientes com TEPT, é importante ressaltar que há estudos que não identificam 

essa modificação (34,55).   

Alterações estruturais no hipocampo são frequentemente descritas em 

indivíduos com TEPT em comparação a indivíduos saudáveis ou expostos ao 

trauma mas que não desenvolveram TEPT (56). O hipocampo está localizado no 

lobo temporal e participa da regulação da resposta neuroendócrina de estresse e da 

codificação de pistas ambientais (contextuais) (22,57). Duas meta-análises que 

analisaram estudos com pacientes com TEPT e alterações no hipocampo mostram 

que a redução no volume hipocampal é recorrente nesse transtorno (58,59), embora 

não seja consensual. Winter e Irle em 2004 (60) mostraram diminuição do volume 

dessa estrutura em indivíduos expostos a um trauma, independente de 

desenvolverem TEPT, sugerindo que essa modificação poderia ser decorrente da 

exposição a uma situação de estresse intenso. Por sua vez, Bonne e colaboradores 

em 2001 (61) não relataram diferenças no volume dessa estrutura em pacientes com 

o transtorno. Um estudo de neuroimagem funcional mostrou redução no fluxo 

sanguíneo durante a exposição ao relato pessoal do trauma (32).   

Nos últimos anos, tem-se buscado distinguir quais alterações neuroanatômicas 

estruturais e/ou funcionais no TEPT seriam decorrentes do trauma ou 

representariam modificações prévias que tornariam os indivíduos mais susceptíveis 

a desenvolver o transtorno (62). Nesse sentido, o estudo com gêmeos 

monozigóticos discordantes para a exposição ao evento traumático ou para o 

desenvolvimento do transtorno contribui para a distinção de alterações que seriam 
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ou não resultantes do trauma. Um dos primeiros estudos de neuroimagem utilizando 

essa abordagem revelou que a redução no volume hipocampal representaria um 

fator de risco, ao invés de uma alteração decorrente do trauma (63). Outra alteração 

funcional que também representa um fator de risco para o TEPT é a 

hiperresposividade da porção dorsal do CCA (64). Por outro lado, alterações 

morfológicas e funcionais da porção rostral do CCA parecem ser resultantes da 

exposição ao trauma e dois estudos com gêmeos idênticos revelaram redução na 

substância cinzenta dessa estrutura apenas naqueles expostos ao trauma e que 

desenvolveram TEPT quando comparados aos gêmeos não expostos ao evento 

traumático (65), além de hipofunção dessa região durante a apresentação de um 

relato do evento traumático apenas nos indivíduos que desenvolveram o transtorno 

(66). 

Alterações neuroendócrinas são também observadas em pacientes com TEPT. 

Em particular, há evidências que apontam para alterações no funcionamento do eixo 

hipotálamo – pituitária – adrenal (HPA), principal eixo neuroendócrino da resposta de 

estresse (67). Apesar disso, ainda existem muitas controvérsias a este respeito. 

Alguns estudos apontam maiores concentrações de cortisol em indivíduos com 

TEPT após a apresentação de pistas relacionadas ao trauma (68) e durante a 

realização de um conjunto de tarefas cognitivas (69). Há também evidências de 

concentrações basais de cortisol maiores (69–71), menores (72) ou normais (73) 

nesses pacientes. A reatividade do eixo HPA também foi avaliada em pacientes com 

TEPT pelo teste de supressão com dexametasona7 e os resultados também são 

controversos, com estudos que mostram supressão das concentrações de cortisol 

maior (74) ou inalterada (70) após a administração de uma dose baixa de 

dexametasona. De Kloet e colaboradores (75) também mostraram que indivíduos 

expostos ao trauma, com ou sem TEPT, apresentam maior supressão das 

concentrações de cortisol após a administração de dexametasona, sugerindo que 

                                                           
7 O teste de supressão com dexametasona é utilizado para avaliar a funcionalidade das glândulas 
adrenais ao verificar como as concentrações de cortisol variam em resposta à administração de 
dexametasona, análogo sintético do cortisol. 
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esse fenômeno se relacionaria a exposição a uma situação traumática e não ao 

desenvolvimento do TEPT.  

As reações fisiológicas observadas no TEPT, tanto em resposta a pistas 

relacionadas ao trauma ou não, apontam para possíveis modificações do sistema 

adrenérgico nesses pacientes. Os parâmetros fisiológicos descritos anteriormente, 

como condutância da pele e batimentos cardíacos são influenciados pela ativação 

do sistema nervoso simpático, que resulta na liberação de adrenalina e 

noradrenalina. Estudos clínicos que avaliaram as concentrações urinárias ou 

plasmáticas desses mediadores do sistema adrenérgico relatam achados diversos. 

Alguns estudos mostram elevação das concentrações basais de noradrenalina e 

adrenalina (73,76,77), enquanto outros relatam aumento apenas das concentrações 

basais de noradrenalina (78) ou não relatam diferenças (79). Por outra lado, em 

resposta a sons associados ao trauma, veteranos de guerra apresentam aumento 

nas concentrações de noradrenalina (78,80). Alterações nas concentrações centrais 

de noradrenalina também já foram descritas em veteranos de guerra com TEPT, 

incluindo aumento das concentrações basais de noradrenalina no líquido 

cefalorraquidiano quando comparadas a de indivíduos saudáveis (81), além de 

aumento nas concentrações de noradrenalina após a apresentação de um vídeo 

contendo cenas de combate (82).  

 

1.3.1. Papel do sistema noradrenérgico no processo de reconsolidação da 

memória emocional 

 

O sistema noradrenérgico medeia as respostas rápidas a um estressor, além 

de modular processos como a consolidação, a manutenção e a evocação de 

memórias emocionais (83–85). Devido à importância desse sistema de 

neurotransmissão e da amígdala para o condicionamento de medo e da relevância 

desse processo para a fisiopatologia do TEPT, o estudo dos mecanismos que 

fundamentam a manutenção ou não das memórias aversivas em laboratório pode 

permitir o desenvolvimento de estratégias efetivas para a prevenção dos sintomas 

desse transtorno. Nesse sentido, o estudo do processo de reconsolidação parece 

ser uma área promissora. Após a consolidação, a memória gradativamente adquire 
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estabilidade e resistência à ação de agentes farmacológicos (86). Quando essa 

memória é evocada ela se torna novamente lábil e susceptível a interferências que 

podem atualizá-la. Para que essa memória seja mantida pelo organismo, ela deve 

então ser reconsolidada, por um processo dependente de síntese proteica (87). A 

existência desse momento de susceptibilidade permitiria o uso de manipulações 

farmacológicas ou comportamentais que poderiam mitigar a memória inicialmente 

adquirida, tornando essa abordagem promissora para o tratamento de transtornos 

como o TEPT. Redução da resposta de medo condicionada foi relatada em 

indivíduos saudáveis que receberam propranolol, antagonista não seletivo dos 

receptores β-adrenérgicos, próximo a evocação da memória (88). Em pacientes com 

TEPT, a administração de propranolol imediatamente após a evocação ativa do 

trauma reduz a condutância da pele e a frequência cardíaca em uma exposição 

posterior a pistas do trauma (89). Esse resultado, contudo, não foi replicado em um 

estudo posterior (90) e diferenças entre os sujeitos experimentais desses estudos 

(civis, homens e mulheres, com TEPT x veteranos de guerra, respectivamente) 

podem explicar essa divergência. Em um estudo piloto de neuroimagem funcional, o 

tratamento de pacientes com TEPT com propranolol por 6 semanas (1 vez por 

semana) antes da leitura de um relato da situação traumática produziu melhora na 

gravidade dos sintomas, maior ativação da porção rostral do CCA e menor ativação 

da amígdala durante a apresentação de expressões faciais de medo, sugerindo que 

a resposta emocional exacerbada no TEPT é modulada pelo sistema noradrenérgico 

e pelo seu efeito no circuito que envolve a amígdala e o córtex pré-frontal (91). Em 

animais, o tratamento agudo com propranolol após a evocação também foi efetivo 

em reduzir a resposta de medo condicionada, tanto no condicionamento de medo ao 

som8 quanto ao contexto9 (92,93).  

                                                           
8 No condicionamento de medo ao som o animal deve associar a apresentação de um ou mais pulsos 
sonoros a um ou mais choques nas patas. No treino, durante os últimos segundos da apresentação 
do pulso sonoro é deflagrado o choque nas patas. No teste, realizado em um ambiente distinto da 
sessão de treino, o pulso sonoro é apresentado de novo sem a deflagração do choque e avalia-se  o 
freezing ou tempo de congelamento como medida da resposta condicionada. 

9 Condicionamento de medo ao contexto: Na sessão de treino, o animal deve aprender a associar um 
ambiente (compartimento de um aparelho) a um choque nas patas. Para que o pareamento dos 
estímulos ocorra, o animal é inicialmente alojado no compartimento e após um intervalo de tempo são 
deflagrados os choques nas patas (um ou mais). Na sessão de teste, o animal é recolocado no 
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A administração de antagonistas alfa adrenérgicos (α-adrenérgicos) também já 

foi avaliada em animais e pacientes com TEPT. A administração de prazosin, 

antagonista de receptores α1-adrenérgicos, antes de dormir, reduz os pesadelos 

associados ao trauma e a adição de outra dose desse fármaco durante o dia, antes 

da tarefa de stroop emocional, reduz o desconforto psicológico produzido pela 

exposição a palavras relacionadas ao trauma (94). Em animais, o tratamento 

sistêmico e agudo com prazosin após a exposição ao odor de acetato de amila 

(estímulo neutro com aroma semelhante ao de banana) previamente pareado com o 

choque nas patas reduz o tempo escondido e aumenta o tempo de aproximação a 

esse mesmo odor durante o teste. Esse mesmo estudo também mostrou que esses 

efeitos eram replicados com a administração local de prazosin no PL, indicando que 

essa região do córtex pré-frontal medial seria importante para reconsolidação de 

memórias aversivas (95).   

A partir desses estudos, sugeriu-se uma função moduladora do sistema 

noradrenérgico na reconsolidação. Contudo, ainda são necessários mais estudos 

que corroborem esse efeito, além de estudos que avaliem se a interferência com a 

memória emocional, durante a reconsolidação, afeta a manutenção das demais 

alterações comportamentais observadas em modelos animais para o estudo do 

TEPT. 

Em vista do impacto do TEPT na vida dos pacientes, a investigação dos 

substratos neurobiológicos que fundamentam esse transtorno é extremamente 

relevante. Sendo assim, o uso de modelos animais que apresentem características 

do transtorno representa uma ferramenta valiosa para essa investigação, 

possibilitando a aplicação de abordagens muitas vezes restritas no estudo com 

humanos.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
compartimento onde o treino foi realizado, na ausência de choque, e é avaliado o tempo de 
congelamento como índice da resposta de medo.  
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1.4. Modelos animais para o estudo do TEPT 

 

Modelos animais ou pré-clínicos representam ferramentas valiosas no estudo 

de doenças humanas. Com eles é possível mimetizar aspectos da doença em 

condições controladas, utilizar número relevante de sujeitos experimentais e 

acompanhar a progressão da doença e assim o desenvolvimento dos sintomas, algo 

não viável em seres humanos, nos quais o estudo da doença só é possível após sua 

manifestação clínica. Por último, nos modelos pré-clínicos, é possível testar novos 

tratamentos, farmacológicos ou não. O desenvolvimento de modelos animais para 

doenças humanas pressupõe a existência de homologia biológica entre os 

organismos e, por essa razão, espera-se observar no modelo animal alterações 

comportamentais e fisiológicas que mimetizam ou são também observadas em 

pacientes com a doença (96,97).   

Uma dificuldade para o estabelecimento desses modelos, em especial para 

transtornos psiquiátricos, recai na complexidade que esses transtornos apresentam. 

Assim, é esperado que modelos pré-clínicos não sejam capazes de mimetizar todos 

os aspectos conhecidos de determinado transtorno, mas, independente dessa 

limitação, o uso de modelos animais possui grande validade, uma vez que algumas 

manifestações comportamentais e fisiológicas podem ser melhor compreendidas 

com o seu uso (97). 

Para que um modelo animal seja considerado adequado para o estudo de uma 

doença humana, ele deve apresentar modificações semelhantes às observadas em 

pacientes. Para isso, em geral, avaliam-se três facetas de validação: a de face, de 

construto e a preditiva (97,98). Considera-se que um modelo pré-clínico apresenta 

validade de face quando as alterações comportamentais observadas nos animais 

são semelhantes àquelas vistas nos pacientes. Já a validade de construto é 

atribuída quando alterações neuroquímicas, celulares e estruturais observadas nos 

pacientes são também observadas no modelo. Por último, a validade preditiva faz 

referência à capacidade do modelo em responder a um tratamento amplamente 

utilizado em pacientes da mesma forma que a população clínica. Além disso, essa 

faceta de validação também faz referência à habilidade do modelo em identificar 

novos tratamentos farmacológicos com potencial terapêutico para determinada 
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doença. Dessa forma, assume-se que o modelo pré-clínico adquire relevância 

translacional quando apresenta um conjunto de modificações e respostas que se 

aproximam dos aspectos observados em indivíduos com determinada doença (97). 

Assim como para outros transtornos psiquiátricos, o desenvolvimento de 

modelos animais para o estudo do TEPT é relevante, porém não é trivial. A 

dificuldade de se estabelecer um modelo para o TEPT deve-se muito à 

complexidade do transtorno e ao fato de algumas manifestações sintomáticas, como 

os flashbacks e pesadelos, não serem passíveis de avaliação em animais. Embora 

existam limitações, o uso de modelos animais para a compreensão de transtornos 

psiquiátricos não é invalidado, uma vez que os sistemas ou mecanismos no cérebro 

envolvidos na formação de comportamentos emocionais são conservados 

evolutivamente e, por essa razão, o uso de modelos em roedores representaria um 

meio válido para o estudo desses mecanismos ou sistemas (99). Uma peculiaridade 

no TEPT é que a situação desencadeadora do transtorno (trauma), em geral, 

apresenta aspectos de incontrolabilidade e inescapabilidade, além de representar 

uma ameaça física ou à sobrevivência do indíviduo. Essas caractéristicas podem ser 

reproduzidas em laboratório, pelo uso de estímulos (estressores) que são 

apresentados de uma maneira a atribuir esses aspectos a situação, o que aproxima 

esse evento daquilo que seria considerado traumático em seres humanos.   

Os modelos pré-clínicos propostos para o estudo do TEPT devem seguir um 

conjunto de critérios que fazem referência a alterações notadamente observadas 

nos pacientes com esse transtorno (96). Quando se consideram os diferentes 

aspectos relevantes para a constituição de um modelo pré-clínico adequado, nota-se 

que, no âmbito da validade de face, o estressor utilizado no modelo deve induzir 

alterações semelhantes àquelas observadas no TEPT de maneira dependente da 

intensidade e ser apresentado de maneira pontual e rápida. As respostas 

comportamentais induzidas pelo estressor devem se manifestar tardiamente e incluir 

tanto aspectos associativos quanto não associativos, como os observados nos 

pacientes (96). É importante que também seja observada variabilidade individual em 

resposta ao trauma, uma vez que nem todos os indivíduos expostos a situações 

traumáticas desenvolvem o transtorno (96,100,101). Já a validade preditiva de um 

modelo animal de TEPT é preenchida pela avaliação das respostas 
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comportamentais e/ou fisiológicas do modelo a um tratamento padrão para o 

transtorno. No caso do TEPT, os principais tratamentos consistem nas terapias ou 

tratamentos farmacológicos com antidepressivos e ansiolíticos. É importante 

ressaltar que, embora o uso de antidepressivos represente o tratamento padrão para 

o transtorno, ele é efetivo em uma porcentagem pequena dos pacientes (102,103). 

Já para contemplar a validade de constructo, um modelo animal de TEPT deve 

apresentar alterações neuroquímicas e celulares que se assemelham àquelas 

identificadas em pacientes com esse transtorno. No TEPT, hipofunção do CPFm, 

hiperreatividade de amígdala, alteração na secreção de catecolaminas e de cortisol 

representam algumas das alterações que podem conferir validação de construto 

para o modelo animal (100). Na tabela abaixo (tabela 1) são apresentadas algumas 

alterações comportamentais e fisiológicas observadas em pacientes com TEPT. 

Essas modificações podem ser melhor estudadas em modelos pré-clínicos 

propostos para o estudo desse transtorno, pela avaliação de parâmetros 

comportamentais e fisiológicos nos animais. 

 

Tabela 1: Alterações comportamentais e fisiológicas em pacientes com TEPT e seu paralelo 

em modelos animais  

Pacientes com TEPT Modelos animais de TEPT 

Sintomas observados por mais de 1 mês Manifestação das alterações a longo prazo 

Alterações mnemônicas Congelamento durante a reexposição ao contexto 

previamente pareado com o choque 

Embotamento afetivo Redução comportamento exploratório 

Generalização/sensibilização do medo Generalização/sensibilização da resposta de 

medo 

Aumento do alerta Redução tempo de sono 

Aumento do sobressalto Aumento da resposta de sobressalto 

Irritação/agressividade Aumento da agressividade 

Retraimento social Redução da interação social 

Alterações no funcionamento do eixo HPA Alterações no funcionamento do eixo HPA 

 

Atualmente é possível encontrar na literatura a descrição de diversos modelos 

animais propostos para o estudo do TEPT. No âmbito comportamental, o uso desses 
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modelos tem permitido a avaliação das respostas de medo associadas ao evento 

traumático, das reações decorrentes da apresentação de estímulos não pareados ao 

trauma, de alterações no comportamento social e dos comportamentos dos tipos 

ansioso e depressivo (98,104,105). Além disso, já foram descritas alterações 

fisiológicas e neurobiológicas que se aproximam daquilo já identificado em pacientes 

com TEPT (98,101,104,105). A seguir, serão sumarizados alguns dos modelos 

validados e amplamente utilizados no estudo do TEPT, destacando as principais 

evidências que os aproximam do transtorno. 

A exposição a um predador ou a uma pista relacionada ao predador é um 

modelo baseado no confronto social. Nele, roedores são expostos a um gato ou a 

algum estímulo associado ao gato como, por exemplo, sua urina. A exposição a um 

gato representa um estressor etologicamente relevante para roedores que é capaz 

de induzir intensa resposta de medo nesses animais (106). Um exemplo de 

paradigma que utiliza esse estressor é o de estresse psicosocial pela apresentação 

de um predador (predator-based psychosocial stress paradigm; PPS), proposto por 

Zoladz e colaboradores (107). Este modelo é fundamentado na ameaça à 

sobrevivência, perda de controle durante a situação estressora e falta de apoio 

social. No modelo, uma dupla exposição a um gato é combinada a um procedimento 

prolongado (3 semanas) de instabilidade social, no qual o animal coespecífico, com 

o qual o animal experimental co-habita na gaiola moradia, é substituído diariamente. 

O elemento de falta de controle é adicionado durante a exposição ao predador, pela 

imobilização do roedor. Ratos submetidos a esse paradigma apresentam alterações 

no comportamento do tipo ansioso, expresso pela redução no tempo de 

permanência nos braços abertos do labirinto em cruz elevado (LCE)10, maior 

resposta de sobressalto a estímulos sonoros desconhecidos no teste de resposta de 

                                                           
10 O labirinto em cruz elevado é um aparelho composto por 4 braços, dois fechados por paredes e 
dois abertos. O teste se baseia no conflito de aproximação/esquiva em relação aos braços abertos 
que representam, ao mesmo tempo, um local novo para exploração, mas que oferecem um risco por 
serem abertos. No teste o animal é colocado no quadrante central do aparelho e é permitida a livre 
exploração do equipamento. Em geral se mensuram parâmetros como o tempo de permanência e 
número de entradas nos braços abertos e fechados, sendo que as medidas obtidas nos braços 
abertos são comumente utilizadas como medidas de avaliação de comportamento do tipo ansioso. 
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sobressalto11, prejuízo do desempenho na tarefa de reconhecimento de objetos12, 

menor taxa de crescimento e maior peso das adrenais (107). Além disso, são 

observadas concentrações basais reduzidas de glicocorticoides e resposta 

aumentada no teste de supressão da corticosterona (CORT) pela dexametasona 

(108). Por útlimo, ratos submetidos a esse paradigma apresentam maior imobilidade 

no contexto da exposição ao gato e as alterações comportamentais e fisiológicas 

são revertidas pelo tratamento prolongado com o antidepressivo tianeptina, potencial 

novo tratamento para o TEPT (109). Dessa forma, o paradigma de estresse 

psicosocial associado a apresentação de um predador é adequado para o estudo de 

alguns aspectos do TEPT, pois possibilita investigar como situações de ameaça a 

vida, combinadas com a falta de apoio social e imprevisibilidade, podem induzir 

alterações nas respostas comportamentais e fisiológicas de ratos. 

Quando consideramos os modelos que utilizam pistas associadas a um 

predador, o paradigma de estresse pela exposição ao odor do predador (predator 

scent stress; PSS) ganha destaque por ter sido um dos primeiros a avaliar 

diferenças individuais nas respostas comportamentais a um estresse traumático. 

Inicialmente, o paradigma consistia em uma única exposição de 10 min a um gato. 

Com a exposição ao predador, Cohen e colaboradores (110) mostraram que, 

embora os ratos expostos ao predador apresentassem alterações no 

comportamento do tipo ansioso quando comparados a animais não expostos, havia 

considerável variabilidade no comportamento. A partir dessa observação, os 

pesquisadores estabeleceram um critério comportamental de segregação, o qual foi 

aplicado nos parâmetros comportamentais e fisiológicos. Com a segregação, 

aproximadamente 25% dos animais expostos ao predador apresentaram respostas 

consideradas mal adaptativas, que incluíam concentrações elevadas de CORT e do 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), aumento do tônus simpático e redução do 
                                                           
11 A resposta de sobressalto é uma resposta motora reflexa rápida produzida pela apresentação de 
um estímulo novo e intenso. Em animais, a resposta de sobressalto é medida após a apresentação 
de um pulso sonoro e a magnitude dessa resposta é, em geral, a medida utilizada.  
 

12 A tarefa de reconhecimento de objetos avalia a memória de reconhecimento. No treino, o animal 
pode explorar dois objetos novos que são colocados no ambiente por um intervalo de tempo fixo. Já 
na sessão de teste, o animal é novamente exposto a dois objetos, um familiar e um novo e, em geral, 
o tempo de exploração de um objeto em relação ao outro é utilizado como medida de discriminação.   
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tônus parassimpático. Posteriormente, a exposição ao predador foi substituída pela 

exposição a uma pista associada ao predador (areia com urina do gato) por 10 min e 

os animais expostos foram então classificados em muito reativos (grupo com 

alterações tipo TEPT), pouco reativos (resilientes) e intermediários, utilizando um 

critério comportamental para segregação. Da população de ratos submetidos ao 

paradigma de estresse traumático, apenas 22% dos animais foram classificados 

como muito reativos e apresentaram alterações no comportamento do tipo ansioso e 

na resposta de sobressalto 7 dias após a exposição ao odor de predador. Também 

foram observadas alterações em parâmetros hormonais, como aumento das 

concentrações plasmáticas de CORT e ACTH, além do aumento na atividade 

simpática e redução no tônus vagal e no balanço simpato-vagal (111).  

Outro paradigma que considerou a variabilidade individual em resposta a 

exposição a um estressor é o de estresse por imersão em água (underwater stress) 

(112). Nele, ratos são colocados em um tanque com água e após um período de 

natação, os animais são imersos na água por alguns segundos (30 – 45 s), sendo 

posteriormente removidos do tanque. Ratos submetidos a este paradigma 

apresentam alterações comportamentais 1h e 3 semanas após a exposição ao 

evento traumático, como comportamento do tipo ansioso, evidenciado pelo menor 

tempo de permanência nos braços abertos do LCE, e desempenho prejudicado no 

labirinto aquático de Morris13, evidenciado pela menor distância percorrida no 

quadrante onde se localizava a plataforma durante a aquisição da tarefa. É 

interessante ressaltar que o efeito prejudicial no desempenho do labirinto aquático 

de Morris só é observado quando o trauma é realizado no próprio labirinto, 

sugerindo efeito contexto-específico dependente de aprendizado contextual (112). 

Um dia após o trauma e durante a apresentação de uma pista associada ao evento 

traumático, os animais expostos ao estresse por imersão em água apresentam 

aumento do comportamento de escalada dentro do tanque. Também foi observado 

                                                           
13 Labirinto aquático de Morris é uma tarefa utilizada para avaliar memória espacial. Na tarefa, o 
animal aprende a localizar uma plataforma, visível ou não, em uma piscina circular. Existem duas 
versões dessa tarefa, a espacial e a com pistas. Na versão espacial, a plataforma permanece fixa e 
submersa em um local determinado da piscina e o animal deve encontrá-la orientando-se pelos 
estímulos presentes na sala. Na versão com pistas, a plataforma permanece visível ou é sinalizada e 
ela não é fixa em um determinado local da piscina. Nesta versão, o animal deve reconhecer a 
plataforma e nadar até ela. 
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aumento na expressão da quinase regulada por sinal extracelular do tipo 2 

fosforilada (Extracellular signal-regulated kinase; Erk2), componente relevante da 

cascata de transdução de sinal intracelular para formação da memória, nas áreas 

CA1 e giro denteado (GD) do hipocampo ventral, além de aumento da mesma 

proteína na BLA 30 min após a apresentação da pista associada ao trauma. A 

expressão de Erk2 no GD ventral e na BLA também se correlacionou positivamente 

nos animais submetidos ao estresse traumático e expostos a uma pista associada 

ao trauma, indicando interação entre essas estruturas para a expressão do 

comportamento durante a exposição a uma pista associada ao trauma (113). 

Posteriormente, o paradigma de estresse por imersão em água foi modificado para 

incluir um labirinto circular ao redor do tanque com água (water-associated zero 

maze; WAZM). Com este equipamento, os animais podem associar o labirinto ao 

estresse por imersão e assim, não só parâmetros do comportamento do tipo 

ansioso, como também medidas de memória associativa podem ser avaliadas em 

um único equipamento simultaneamente. No dia do estresse traumático, os animais 

podem explorar o labirinto por 5 min, sendo subsequentemente colocados no tanque 

com água e imersos por 45 s. Após 1 mês, todos os animais são reexpostos ao 

labirinto e são mensurados o tempo de congelamento durante a reexposição, como 

medida de aprendizado associativo, o tempo de permanência, número de entradas e 

ambulação nas áreas abertas e fechadas do labirinto, como medidas de 

comportamento do tipo ansioso. Vale a pena ressaltar que no intervalo de 1 mês 

entre o trauma e a reexposição, os animais são submetidos ao teste de preferência 

por sacarose14, utilizado para avaliação do comportamento anedônico. Neste estudo, 

os pesquisadores aplicaram um critério comportamental para segregação dos 

animais submetidos ao trauma. Por este critério, os animais classificados como 

afetados deveriam apresentar comportamentos extremos quando comparados aos 

parâmetros do grupo controle. Com a segregação, observou-se que da população 

                                                           
14 Teste de preferência por sacarose é um paradigma fundamentado na escolha entre duas garrafas, 
uma contendo água e outra contendo uma solução de sacarose, palatável para os roedores. O animal 
é exposto as duas garrafas simultaneamente e mede-se o volume de líquido consumido em um 
intervalo de tempo determinado. Neste teste, espera-se que o animal consuma mais a solução de 
sacarose, ou seja, tenha uma preferência dessa solução em relação a água. A redução do consumo 
da solução de sacarose é interpretado como indicativo de comportamento anedônico. 
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de ratos submetidos ao trauma, 53% apresentaram um perfil comportamental de 

medo-ansiedade e, desse grupo, 15% também apresentaram um fenótipo 

anedônico. A avaliação da expressão de Fos, utilizada com marcador de atividade 

neuronal, e de GAD67, utilizada como marcador de células GABAérgicas, revelou a 

participação diferencial de regiões do sistema límbico e padrões de co-ativação de 

estruturas encefálicas distintos entre os grupos, ressaltando a importância da 

avaliação da variabilidade individual em resposta ao trauma não só para medidas 

comportamentais, como também para medidas neurobiológicas (114). 

O paradigma de estresse único prolongado (single prolonged stress paradigm; 

SPS) baseia-se na apresentação sequencial de estressores distintos e é 

amplamente utilizado como modelo animal de TEPT. Esse modelo é baseado no 

modelo de estresse/re-estresse (stress-restress) ou sensibilização tempo 

dependente (time dependent sensitization) que foi proposto por Antelman e 

colaboradores (96). O modelo de estresse único prolongado se baseia no fato de 

que no TEPT, uma única exposição a um evento estressor pode desencadear, com 

o passar do tempo, um conjunto de alterações psicológicas e fisiológicas nos 

pacientes. Neste paradigma, os animais são expostos a 2 h de imobilização, 20 min 

de nado forçado e, 15 min após o fim do nado, são expostos ao éter até a perda de 

consciência. Após sete dias sem manipulações, os ratos apresentam alterações 

comportamentais, como resposta de sobressalto aumentada (115) e modificações 

neurobiológicas e fisiológicas, como aumento do feedback negativo da CORT (116). 

Em um estudo mais recente, foi observado que este paradigma induziu prejuízo na 

extinção da memória de medo condicionada ao som, avaliada 9 dias após a 

apresentação dos estressores (117).  

Outros modelos pré-clínicos de TEPT se baseiam na apresentação de 

choques elétricos nas patas de maneira breve e inescapável. O uso de choques 

elétricos nas patas apresenta, como vantagem experimental, a possibilidade de 

controlar a intensidade e duração da apresentação do estímulo de forma precisa. A 

brevidade (1 – 10 s) e intensidade (1 – 2 mA) do estímulo são as principais 

características que diferenciam os protocolos utilizados para indução de um perfil 

tipo TEPT daqueles utilizados para indução de comportamento tipo depressivo, 
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como visto nos modelos de desamparo aprendido15 (105,118,119). O choque elétrico 

nas patas é um estressor físico com componentes emocionais e, embora não 

apresente validade etológica para roedores, como a exposição ao odor ou ao próprio 

predador, é capaz de induzir diversas alterações que se assemelham aos sintomas 

de TEPT. Além disso, o condicionamento de medo é um componente relevante para 

esse transtorno, e isso reforça o uso de de modelos pré-clínicos baseados nessa 

forma de aprendizado (104,120). A exposição repetida (1 dia, 3 e 6 semanas após a 

deflagração do choque) a uma pista associada ao choque (compartimento adjacente 

ao utilizado no choque) induz aumento progressivo da resposta de sobressalto em 

camundongos (121). O choque elétrico de 2 mA por 10 s nas patas e a reexposição 

semanal a uma pista associada ao choque (compartimento claro adjacente ao 

compartimento do choque) resultam em menores concentrações de CORT 60 min 

após as ratas serem submetidas ao estresse de restrição de movimentos16. Ratos 

machos, por sua vez, apresentam maior expressão de RNAm do receptor 

mineralocorticoide (MR) na região CA2 do hipocampo 49 dias após a última 

reexposição à pista associada ao choque. Além disso, tanto machos quanto fêmeas 

apresentam maiores latências para visitar o compartimento do choque e tempo 

reduzido de permanência nesse compartimento 70 dias pós-choque, indicando que a 

única exposição a um estressor breve e intenso induz alterações comportamentais 

de longo prazo, além de alterações fisiológicas e neurobiológicas distintas em 

machos e fêmeas (122). A exposição a 10 choques elétricos de 3 mA nas patas 

induz esquiva social 1 e 28 dias pós-choques e mais comportamento de enterrar, 

tanto um objeto associado ao choque, quanto um objeto novo (123). O paradigma de 

aprendizado de medo facilitado pelo estresse (stress-enhanced fear learning; SEFL 

                                                           
15 No paradigma de desamparo aprendido, o animal é exposto a um conjunto de estímulos aversivos 
incontroláveis (choques inescapáveis nas patas ou na cauda) que prejudicam a capacidade de 
aquisição de um comportamento de esquiva ativa, avaliado em um teste subsequente de esquiva. 
Esse paradigma é amplamente utilizado para o estudo do transtorno depressivo e esse 
comportamento de passividade mal adaptativa foi inicialmente descrito em cães por Overmier e 
Seligman (199).   
 

16 Estresse de restrição de movimentos é um procedimento no qual se limita a movimentação do 
animal. O animal é colocado dentro de um cilindro de plástico que apresenta orifícios para ventilação. 
O tempo de permanência no cilindro varia e esse procedimento pode ser realizado uma única (agudo) 
ou múltiplas vezes (crônico). 
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em inglês) fundamenta-se no condicionamento de medo e utiliza choques nas patas 

como um estímulo estressor. Neste paradigma, ratos são pré-expostos a um 

estímulo estressor (choques nas patas, imobilização) e posteriormente são 

submetidos à tarefa de condicionamento de medo. Neste modelo, supõe-se que a 

pré-exposição ao estressor sensibilizaria a capacidade do animal em adquirir o 

medo condicionado. Animais submetidos ao SEFL expressam maior resposta de 

medo na reexposição ao contexto do condicionamento quando comparados a 

animais apenas condicionados (124). Além disso, camundongos machos expostos 

ao SELF e classificados como susceptíveis apresentam prejuízo na extinção da 

memória de medo, maior resposta de sobressalto e menor ambulação nos braços 

fechados do LCE (125).  

Com um paradigma de estresse traumático baseado na tarefa de 

condicionamento de medo contextual, Siegmund e Wotjak (126) mostraram, em 

camundongos, que um choque intenso e inescapável induz alterações 

comportamentais de longo prazo (identificadas por até 28 dias após o choque), 

como respostas de medo aumentadas na reexposição ao contexto pareado ao 

choque e durante a apresentação de um estímulo sonoro neutro em um ambiente 

novo, além de alterações no comportamento social e supressão da alimentação em 

ambiente novo. Por último, o aumento da resposta de medo a um estímulo sonoro 

novo é mitigado pelo tratamento com fluoxetina por 21 dias, atribuindo validade 

preditiva ao modelo. A administração pré-treino de AP5, antagonista de receptores 

glutamatérgicos NMDA, no hipocampo dorsal de animais submetidos a esse 

protocolo, reduz a expressão da resposta de medo condicionada, mas não altera a 

expressão da resposta de medo não condicionada, sugerindo que o 

condicionamento de medo e a sensibilização da resposta de medo são processos 

independentes (127).  

Nosso grupo caracterizou as modificações comportamentais induzidas por um 

protocolo de choque intenso e inescapável nas patas, que foi utilizado como 

estímulo incondicionado no paradigma de condicionamento de medo ao contexto em 

ratos machos (128). Neste paradigma, o evento traumático, ou seja, o dia do treino 

na tarefa de condicionamento de medo ao contexto, representa uma situação 

inesperada (o animal desconhece o momento de apresentação do choque) e 
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incontrolável (o animal é incapaz de evitar a deflagração do choque elétrico) e a 

intensidade do estímulo nocivo (choque elétrico) utilizada pode representar uma 

ameaça à integridade física ou até mesmo à sobrevivência do animal. Esses 

aspectos, por sua vez, aproximam esse modelo de aspectos presentes nos eventos 

traumáticos experienciados por seres humanos. Neste protocolo de estresse 

traumático, utilizou-se um único choque de 2 mA com 1 s de duração, incluindo-se 

neste estudo um grupo experimental denominado choque imediato, no qual o 

choque nas patas foi deflagrado imediatamente após a colocação do animal no 

compartimento, evitando assim o estabelecimento da associação contexto-choque. 

Esse grupo foi utilizado como controle para as alterações induzidas apenas pelo 

choque. Os animais que exploraram o contexto antes de receber o choque 

apresentaram alterações comportamentais de longo prazo, como respostas de medo 

quando expostos ao contexto pareado ao choque e a um estímulo desconhecido em 

um ambiente novo, sendo essas avaliações realizadas a partir de 2 semanas após o 

estresse traumático. No LCE, esses animais apresentaram menor número de 

entradas e reduzida ambulação nos braços fechados, além de maior imobilidade 

durante o teste, sugerindo prejuízo do comportamento exploratório. Além disso, 

ratos machos submetidos ao protocolo de estresse traumático, que utiliza um 

choque de 10 s de duração, exibem maiores concentrações plasmáticas de CORT 

após a exposição a um estímulo social olfativo moderado (129), sugerindo 

exacerbação da resposta endócrina em situações não relacionadas ao evento 

traumático.  

Embora a análise da variabilidade individual das respostas comportamentais ao 

estresse traumático seja realizada em alguns dos paradigmas descritos acima, essa 

análise ainda não é amplamente utilizada nos modelos pré-clínicos para TEPT. A 

realização dessa análise possibilitaria a segregação de subpopulações de animais, o 

que poderia auxiliar a identificação de possíveis alterações neurobiológicas 

exclusivas ou mais/menos acentuadas em uma determinada subpopulação. Além 

disso, a identificações de um subgrupo mais afetado aproximaria mais os modelos 

dos dados epidemiológicos sobre a prevalência do TEPT em indivíduos expostos a 

eventos traumáticos, os quais mostram que apenas uma parcela desses indivíduos 

desenvolvem o transtorno (6,7,9).       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
______________________________________________________________
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2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A partir do panorama teórico apresentado no capítulo 1, nota-se que a 

variabilidade individual em resposta a um evento traumático é um importante 

aspecto do TEPT e que os modelos pré-clínicos para esse transtorno deveriam 

utilizar uma abordagem que permitisse a identificação de subpopulações mais e 

menos afetadas pelo estresse traumático. A inclusão desse tipo de abordagem 

aproximaria mais esses modelos do que é observado após a exposição a um evento 

traumático em seres humanos, no qual apenas uma parcela dos indivíduos 

desenvolve o transtorno. Além disso, ao considerar a variabilidade individual em 

resposta ao estresse traumático e ao se identificarem subpopulações mais e menos 

afetadas, seria possível explorar quais modificações neurobiológicas são 

subjacentes às alterações comportamentais específicas de cada subgrupo, 

possibilitando a investigação de possíveis fatores de vulnerabilidade e resiliência. 

Nos modelos animais propostos para o estudo do TEPT e baseados no 

condicionamento de medo ao contexto não foi aplicada até o momento uma análise 

que considere a variabilidade em resposta ao trauma. Dessa forma, o presente 

estudo buscou incluir esse tipo de abordagem, estabelecendo um critério 

comportamental de segregação, fundamentado na resposta de medo ao contexto 

pareado com o choque elétrico. Com a aplicação desse critério foi possível 

investigar se a maior reatividade durante a exposição ao contexto previamente 

pareado com o choque se associaria a outras alterações comportamentais de longo 

prazo. Além disso, buscando reforçar a validade de construto do modelo, nós 

investigamos a atividade neuronal de diferentes estruturas encefálicas, por meio da 

expressão da proteína Fos, utilizada frequentemente como marcador de atividade 

neuronal (130).  

A reexperiência da situação traumática é um sintoma característico do TEPT e, 

por essa razão, é relevante avaliar os mecanismos que fundamentam a manutenção 

ou não das memórias aversivas. A identificação dos mecanismos envolvidos nesse 

processo, permitiria não só a compreensão mais abrangente dos substratos 

neuroquímicos e neuroanatômicos importantes para o processo, como também a 

avaliação de tratamentos que poderiam mitigar as alterações fisiológicas e/ou 

psicológicas associadas a memória traumática. Assim, em um segundo momento 
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deste estudo, investigou-se o papel do sistema noradrenérgico na reconsolidação da 

memória traumática utilizando, para isso, a manipulação farmacológica desse 

sistema. Nesta etapa do estudo, examinou-se se a disrupção do processo de 

reconsolidação da memória traumática, pela administração sistêmica e aguda do 

antagonista β-adrenérgico propranolol, abrandaria as demais alterações 

comportamentais observadas nos animais mais afetados pela exposição ao estresse 

traumático.   

 

2.1. Objetivos geral e específicos 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as alterações comportamentais e 

neurobiológicas em diferentes subpopulações de animais expostos a um estresse 

traumático. Para isso, estabeleceu-se um critério de segregação pautado na 

resposta de congelamento durante a reexposição ao contexto previamente pareado 

com o choque elétrico e foi avaliado se a maior reatividade durante a reexposição se 

associaria a outras alterações comportamentais de longo prazo. 

Especificamente no experimento I avaliou-se a influência de manipulações 

para habituação dos animais, realizadas antes do paradigma de estresse traumático, 

sobre o perfil comportamental dos animais. Esta etapa buscou definir parâmetros 

experimentais que seriam posteriormente utilizados nos experimentos II e III.   

No experimento II, fez-se a avaliação das alterações comportamentais e 

neurobiológicas nos diferentes subgrupos de animais classificados a partir do critério 

de segregação. A avaliação neurobiológica incluiu a análise da expressão da 

proteína Fos, utilizada no presente estudo como marcador de atividade neuronal,  

em diferentes regiões do cérebro dos diferentes grupos experimentais.  

Finalmente, no experimento III investigou-se o papel do sistema 

noradrenérgico na reconsolidação da memória traumática e foi examinado se a 

disrupção desse processo atenuaria as demais alterações comportamentais 

observadas nos animais mais reativos. Para isso, utilizamos a administração 

sistêmica e aguda do antagonista não seletivo β - adrenérgico propranolol logo após 

a reativação da memória traumática. 
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No capítulo 2 descreveremos a metodologia comum aos três experimentos, 

enquanto que nos capítulos 3, 4 e 5 serão apresentados os resultados dos 

experimentos I, II e III, respectivamente. Para os experimentos II e III, será 

apresentada uma breve introdução relacionada ao tópico principal investigado em 

cada experimento. Para os três experimentos, apresentaremos a metodologia 

específica utilizada, os resultados e a discussão dos resultados obtidos naquele 

experimento. Após o capítulo 5, serão apresentadas considerações finais do estudo.  

 

2.2. Material e método 
 

2.2.1. Animais 
 

Ratos Wistar machos, com 8 semanas de idade na chegada ao 

departamento, foram obtidos do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista 

de Medicina (UNIFESP/EPM). Eles foram alojados em 3 a 5 ratos/gaiola e mantidos 

em condições controladas de iluminação (12 h: 12 h claro/escuro; luzes acessas às 

7:00 h) e com livre acesso a comida e água. Ao chegarem ao departamento, os 

animais foram distribuídos nos diferentes grupos experimentais e cada gaiola-

moradia continha animais da mesma condição experimental. Os procedimentos 

comportamentais foram realizados entre 12:00 h e 16:00 h após um período de 

aclimatação de 5 a 7 dias. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIFESP, seguindo normativas 

internacionais e brasileiras para o cuidado e utilização de animais em pesquisa 

(Protocolo CEUA N° 6802040215). 

 

2.2.2. Paradigma de estresse traumático 

 

O paradigma de estresse traumático é fundamentado no condicionamento de 

medo ao contexto (CMC) e foi utilizado como estímulo aversivo um choque 

inescapável nas patas. A etapa de treino da tarefa consistiu em uma única sessão 

que utilizou uma caixa formada por um piso de grades metálicas e paredes pretas de 
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acrílico. O equipamento é conectado a um gerador de choque (AVS Projetos – São 

Paulo, Brasil). Ratos do grupo choque contexto (CC) exploraram o compartimento 

por 2 min e no final desse intervalo foi deflagrado um único choque elétrico nas 

patas (2 mA; 1s de duração). Os grupos controle foram formados por animais 

expostos apenas ao compartimento (grupo não choque – NC) ou ao choque sem a 

prévia exploração ao contexto (grupo choque imediato – CI). Após as manipulações, 

os animais foram imediatamente removidos do compartimento e devolvidos para 

suas gaiolas-moradias. O compartimento foi limpo com solução de álcool 70% entre 

as sessões. 

 

2.2.3. Reexposições 

 

Os ratos foram reexpostos por 5 min ao contexto previamente pareado com o 

choque elétrico e foi registrado o freezing ou tempo de congelamento, definido como 

completa imobilidade do animal com a manutenção apenas dos movimentos 

respiratórios, utilizado como medida da resposta de medo (131). Este teste foi 

filmado com uma câmera posicionada acima do compartimento e o tempo de 

congelamento foi mensurado manualmente com um cronômetro. Nos experimentos I 

e II, as reexposições foram realizadas 15 e 50 dias após o paradigma de estresse 

traumático (D15 e D50). Já no experimento III, elas foram realizadas 16 e 50 dias 

após a aquisição da tarefa (D16 e D50). Após cada sessão, o compartimento foi 

limpo com solução de álcool 70%. Os dados do tempo de congelamento foram 

representados minuto a minuto ou pela porcentagem total do tempo de 

congelamento, que foi calculada pela seguinte fórmula: 

(%) tempo de congelamento = tempo de congelamento (s) x 100 
                                                      300 

 

2.2.4. Labirinto em cruz elevado (LCE) 

 

O teste do LCE foi realizado 22 dias após o paradigma de estresse traumático 

(D22). O equipamento é formado por 4 braços (12 cm de largura x 50 cm de 

comprimento), sendo dois fechados por paredes de 40 cm de altura e dois abertos. 
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Cada braço é dividido em três quadrantes (15 cm x 12 cm). Os ratos foram 

individualmente colocados no quadrante central do labirinto com a face voltada para 

um dos braços abertos e puderam explorar o equipamento livremente por 5 min. As 

sessões foram gravadas por uma câmera posicionada acima do aparelho e todo o 

teste foi realizado em condições de iluminação atenuadas (36 lux). Após cada 

sessão, o equipamento foi limpo com uma solução de álcool 70%. A porcentagem do 

número de entradas e do tempo de permanência, o número de quadrantes 

atravessados e a imobilidade foram mensurados visualmente a partir das gravações. 

A porcentagem do número de entradas foi calculada pela seguinte fórmula: 

 
(%) número de entradas no braço = número de entradas no braço x 100 

                                                                 Número total de entradas  
  

Já a porcentagem do tempo de permanência foi calculada pela fórmula: 

 
 

(%) tempo de permanência no braço = tempo de permanência (s) x 100 
                                                          Tempo total do teste (300 s) 

 

 Foi considerada uma entrada em um quadrante ou braço quando o animal o 

atravessou com as 4 patas. A imobilidade foi definida como a ausência de 

movimentação dentro do labirinto e o tempo em imobilidade foi mensurado com um 

cronômetro. 

 

2.2.5. Teste de medo não associativo 

 

Os animais foram expostos a um estímulo acústico não familiar em um 

ambiente também não familiar (campo aberto) 29 dias após o estresse traumático 

(D29). A arena do campo aberto é formada por três círculos concêntricos 

subdivididos em 19 quadrantes. Os ratos foram colocados individualmente no centro 

da arena e puderam explorar o equipamento livremente por 5 min. Após o fim do 

terceiro minuto, um pulso sonoro foi apresentado duas vezes (90 dB; 10 s de 

duração; 50 s de intervalo entre os pulsos). O tempo de congelamento foi avaliado 
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antes e após a apresentação do som, sendo mensurado com um cronômetro. Para 

tornar a arena mais aversiva, três lâmpadas de filamento (60 Watt cada; intensidade 

da iluminação: 800 lux) posicionadas acima da arena permaneceram acessas 

durante todo o teste. Nos experimentos II e III, antes da apresentação do som, o 

número de quadrantes percorridos nas regiões central e periférica do campo aberto 

foi mensurado e utilizado como medida da atividade locomotora. Após cada sessão, 

a arena foi limpa com solução de álcool 70%. Todas as sessões foram gravadas por 

uma câmera posicionada acima da arena e os comportamentos foram analisados a 

partir das gravações. 
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3. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Experimento I: Impacto da manipulação prévia ao protocolo de 

estresse traumático na expressão da resposta de medo associativa, não 

associativa e no teste do labirinto em cruz elevado 

 

Nesta etapa avaliamos a influência de manipulações para habituação dos 

animais ao protocolo experimental, realizadas antes do paradigma de estresse 

traumático, sobre o perfil comportamental dos animais. Para isso, foi utilizado um 

procedimento de manipulação prévia ao treino na tarefa que consistiu na habituação 

dos animais ao experimentador, ao transporte entre o biotério e a sala de 

experimentação, à caixa de transporte e à sala de experimentação. Esse 

procedimento foi realizado com cada animal por 5 min durante 3 dias consecutivos, 

imediatamente antes do treino na tarefa. Esta avaliação visou determinar a 

importância do elemento de novidade (não habituação aos procedimentos antes do 

treino) na aquisição do aprendizado e em sua posterior expressão. Com os 

resultados desta avaliação também foi verificado o impacto da manipulação prévia 

no grupo CI, utilizado como controle para os efeitos do choque nas patas, na 

expressão da resposta de medo. Nosso grupo já descreveu os efeitos desse 

protocolo de estresse traumático em alguns testes comportamentais (128). Contudo, 

nesse estudo, os animais não foram manipulados antes do protocolo de estresse 

traumático e, por isso, não se pode verificar a importância dessa habituação nos 

comportamentos avaliados. 

O desenho experimental desta etapa está ilustrado na Figura 1a. 

 

3.2. Material e métodos 

 

3.2.1. Animais 

 

Foram utilizados 24 ratos Wistar machos provenientes do Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais (CEDEME) da Universidade Federal de 

São Paulo/Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM). Os animais foram divididos 
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em três grupos, dois denominados choque contexto (CC), sendo um deles 

manipulado previamente (choque contexto/habituado; CC/HAB) e o outro não-

manipulado (choque contexto/não-habituado; CC/NHAB), e o terceiro grupo foi 

denominado de choque imediato (CI) que foi manipulado antes do treino e exposto 

ao choque imediato durante a aquisição da tarefa. 

 

3.2.2. Análise estatística 

 

Não foram incluídos os dados do LCE de 3 ratos, pois eles cairam do labirinto 

e não completaram o teste. A análise estatística foi realizada utilizando o programa 

Statistica®. A distribuição dos dados das diferentes variáveis foi testada nos 

diferentes grupos quanto à normalidade pelo teste de Shapiro Wilk. As variáveis 

cujas distribuições não atingiram o critério de normalidade foram analisadas pelo 

teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. A representação gráfica desses dados 

utilizou a mediana com medida de tendência central e o intervalo interquartil. Já as 

variáveis que apresentaram distribuição normal entre os grupos foram analisadas 

por ANOVA de uma via, tendo como fator o Grupo, ou ANOVA para medidas 

repetidas, tendo como fatores Grupo e Tempo ou Momento de apresentação do 

som. Quando necessário, os testes a posteriori de Duncan e Newman-Keuls foram 

utilizados para verificar a diferença entre os grupos. A representação gráfica desses 

dados utilizou a média como medida de tendência central e o erro padrão. O nível de 

significância adotado foi de p ≤ 0,05. 

 

3.3. Resultados 

 

3.3.1. Efeito da manipulação prévia ao protocolo de estresse traumático no 

tempo de congelamento durante a reexposição ao contexto previamente 

pareado com o choque 

 

A ANOVA de uma via revelou efeito do Grupo [F(2,21) = 15,95, P < 0,01] e os 

animais CC, habituados ou não, apresentaram maiores porcentagens de tempo de 
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congelamento do que o grupo CI (Figura 1b). Os grupos CC não diferiram quanto a 

porcentagem de tempo de congelamento (P = 0,66). Na análise minuto a minuto, a 

ANOVA para medidas repetidas mostrou efeito do fator Grupo [F(2,21) = 15,95, P < 

0,01], no qual os grupos CC, indepedente da habituação prévia, apresentaram 

maiores tempos de congelamento que o grupo CI (P < 0,01 para ambas 

comparações, Figura 1c). Além disso, houve efeito do Tempo [F(4,84) = 5,48, P < 

0,01], no qual o tempo de congelamento no segundo minuto foi maior do que no 

primeiro, quarto e quinto minutos, independente do grupo.   

 

 

Figura 1. a) Delineamento experimental. b) Animais CC expressaram maiores porcentagens de 
resposta de congelamento quando comparados ao grupo CI. c) A resposta de congelamento dos 
grupos CC, independente da habituação prévia, foi maior em todos os minutos do que a resposta do 
grupo CI. * Diferente do CI. Foram utilizados 8 animais/grupo.  

 

3.3.2. Efeito da manipulação prévia ao protocolo de estresse traumático na 

avaliação comportamental do LCE 

 

No LCE, a ANOVA de uma via revelou efeito do Grupo na porcentagem do 

número de entradas nos braços abertos [F(2,18) = 6,09, P < 0,01] e nos braços 

fechados [F(2,18) = 6,06, P < 0,01], no qual o grupo CC/HAB entrou mais nos braços 
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abertos e menos nos fechados do que os grupos CC/NHAB e CI (P < 0,05 para 

todas as comparações, Fgura 2b). Já na porcentagem de tempo de permanência 

nos braços fechados, a ANOVA de uma via mostrou efeito do Grupo [F(2,18) = 4,74, P 

= 0,02] em que o grupo CC/HAB permaneceu menos tempo do que o CC/NHAB (P = 

0,01, Figura 2a). Por último, o teste de Kruskal-Wallis revelou efeito do Grupo [H(2) = 

7,46, P = 0,02], no qual o grupo CC/NHAB permaneceu mais tempo imóvel durante o 

teste do que o grupo CI (P = 0,03, Figura 2c).  

 

Figura 2. Avaliação comportamental no LCE. a) Animais CC não habituados permaneceram mais 
tempo nos braços fechados do que os animais CC habituados. b) O grupo CC habituado entrou mais 
nos braços abertos e menos nos fechados quando comparado aos demais grupos. c) O grupo CC 
não habituado permaneceu mais imóvel durante o teste do que o grupo CI. No gráfico c os dados são 
representados pela mediana e intervalo interquartil. * Diferente de CI; # Diferente de CC/HAB; $ 
Diferente de CC/NHAB. Foram utilizados de 6 – 8 animais/grupo.  

 

3.3.3. Efeito da manipulação prévia ao protocolo de estresse traumático no 

tempo de congelamento no teste de medo não associativo 

 

Antes da apresentação do pulso sonoro, o teste de Kruskal-Wallis não revelou 

diferenças entre os grupos no tempo de congelamento (Figura 3a). Após a 

apresentação do som, a ANOVA para medidas repetidas mostrou efeito do Grupo 

[F(2,21) = 4,43, P = 0,02], no qual os animais dos grupos CC apresentaram maiores 

tempos de congelamento do que o grupo CI (P < 0,05, Figura 3b) e também efeito 

do Momento [F(1,21) = 24,20, P < 0,01] em que o tempo de congelamento na segunda 

apresentação do som foi maior do que na primeira. 
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Figura 3. a) A manipulação prévia ao protocolo de estresse traumático não alterou a expressão da 
resposta de congelamento antes da apresentação do pulso sonoro. b) Após a apresentação do som, 
os grupos CC expressaram maiores tempos de congelamento que o grupo CI. No gráfico a os dados 
são representados pela mediana e intervalo interquartil. * Diferente de CI. Foram utilizados de 8 
animais/grupo.  

 

3.4. Discussão 

 

O TEPT designa uma condição patológica que acomete uma parcela da 

população exposta a situações extremamente aversivas (132) e que produz 

consequências incapacitantes nos indivíduos (2,103). Em virtude do impacto 

deletério desse transtorno, o entendimento dos mecanismos envolvidos na sua 

gênese e desenvolvimento são relevantes e, para essa caracterização, o uso de 

modelos animais permite a investigação de fatores muitas vezes limitados no estudo 

com seres humanos. Assim, neste experimento, buscamos caracterizar um modelo 

animal baseado no condicionamento de medo ao contexto que produz modificações 

semelhantes às encontradas em pacientes com TEPT. Anteriormente nosso grupo 

demonstrou que animais que exploraram o contexto antes da deflagração do choque 

nas patas (grupo CC) apresentaram alterações comportamentais de longo prazo 

(128). Nesse estudo, contudo, não foi verificado a importância do elemento de 

novidade para as modifcações comportamentais observadas.  

 Quando se avaliou a importância do elemento de novidade, manipulando ou 

não os animais antes do protocolo de estresse traumático, não foi observada 

diferença no tempo de congelamento dos animais submetidos ao protocolo de 
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estresse traumático (grupos choque contexto/habituado - CC/HAB -  e grupo choque 

contexto/não habituado - CC/NHAB) durante a re-exposição ao contexto 

previamente pareado com o choque elétrico. Animais submetidos a paradigmas de 

condicionamento de medo e que aprendem a associação entre o estímulo neutro (no 

nosso caso, o ambiente) e o estímulo incondicionado (neste estudo, o choque nas 

patas) exibem respostas de medo ao serem re-expostos ao estímulo condicionado 

(no nosso caso, o ambiente após o pareamento com o choque nas patas). Em 

roedores e outros mamíferos, as respostas de medo geralmente observadas são o 

tempo de congelamento (131), a resposta de sobressalto (133), modificações no 

batimento cardíaco e respiração (134,135) e vocalização ultrasônica que indica 

medo (136). No presente estudo, os animais do grupo CC apresentaram maior 

resposta de medo do que o grupo CI, indicando que aqueles animais possivelmente 

aprenderam a associação entre os estímulos apresentados durante a aquisição da 

tarefa. Já o grupo CI apresentou reduzido tempo de congelamento quando 

comparado aos grupos CC durante a re-exposição ao contexto previamente pareado 

com o choque e estudos anteriores que utilizam grupos semelhantes ao grupo CI 

relatam resposta de congelamento reduzida ou ausente nesses animais (137,138). 

Quando consideramos o CMC, sugere-se que a redução ou ausência dessa 

resposta seja decorrente da falta de um intervalo de tempo antes da deflagração do 

choque para que os animais possam reconhecer o ambiente e então associá-lo ao 

choque (fenômeno denominado defícit do choque imediato). Assim, a existência de 

um intervalo de tempo antes da apresentação do choque é importante para a 

associação entre esse estímulo e o estímulo neutro (ambiente) e, 

consequentemente, para formação de uma memória específica daquele evento. 

Sem a formação dessa memória associativa específica, as respostas condicionadas 

usualmente observadas após o condicionamento não são observadas, além de 

também não serem relatadas as modificações neurobiológicas (genes de expressão 

imediata) observadas quando há o condicionamento (139).  

Os animais dos grupos CC também apresentaram maior resposta de 

congelamento do que o grupo CI quando expostos a um estímulo novo. A 

acentuação de respostas comportamentais defensivas, como, por exemplo, a 
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respota de congelamento a estímulos neutros ou indiferentes após a exposição a um 

estímulo nocivo (choque nas patas) é característico do aprendizado não associativo 

denominado de sensibilização (23). Poulos e colaboradores (140) demonstraram em 

ratos fêmeas e machos que a exposição a um conjunto de choques (8 choques de 1 

mA, 2 s de duração e 60 s de intervalo) sensibiliza a resposta de congelamento 

desses animais a um único choque de baixa intensidade (0,33 mA, 2 s de duração), 

o qual, em animais não submetidos ao estressor, não produz resposta de 

congelamento. Estudos anteriores também sugerem que a inescapabilidade do 

estímulo aversivo é um aspecto importante para o desenvolvimento da 

sensibilização das respostas comportamentais. Ratos expostos a um choque 

inescapável apresentam aumento (sensibilização) de comportamentos defensivos, 

como a evitação do odor de um predador (141). Assim, no experimento I, a 

apresentação de um choque intenso e inescapável durante o paradigma de estresse 

traumático pode ter sensibilizado a resposta de congelamento dos animais, fazendo 

com que estes apresentassem maior resposta de medo ao serem confrontados com 

um estímulo não relacionado ao evento aversivo (pulso sonoro no teste de medo 

não associativo). 

A avaliação comportamental no LCE revelou diferenças entres os grupos CC 

manipulado previamente ou não. Os animais não habituados apresentaram maior 

tempo de permanência nos braços fechados quando comparados ao grupo 

habituado e maior tempo de imobilidade durante o teste quando comparados ao 

grupo CI. O maior tempo de imobilidade do grupo CC não habituado no teste do LCE 

foi descrito anteriormente por nosso grupo (128) e sugere que esse protocolo de 

estresse traumático produz prejuízo no comportamento exploratório. Os animais 

habituados, por sua vez, entraram mais nos braços abertos e menos nos braços 

fechados quando comparados aos grupos CC não habituado e CI. A redução no 

número de entradas e/ou no tempo de permanência nos braços abertos é um 

indicador bem aceito de perfil do tipo ansioso em roedores (142). A partir disso, 

podemos sugerir que o grupo CC habituado, quando comparado aos grupos CI e CC 

não habituado, apresentou perfil menos ansioso.  
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A partir dos resultados descritos acima nota-se que a manipulação prévia ao 

protocolo de estresse não induziu modificações em todos os comportamentos 

avaliados. Além disso, foi observado que a não habituação aumentou a variabilidade 

do tempo de congelamento dos animais CC quando reexpostos ao contexto 

previamente pareado com o choque, sugerindo que o elemento de novidade 

influência diferencialmente os animais. Como a variabilidade individual em resposta 

a um estresse traumático era um aspecto que desejávamos investigar nos 

experimentos II e III, optamos por não habituar os animais CC nos experimentos 

subsequentes. 
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______________________________________________________________
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4. Delineamento experimento II: Variabilidade individual em resposta a 

um estresse traumático: alterações comportamentais e neurobiológicas  

 

4.1. Introdução 

 

Indivíduos reagem de maneira distinta a situações estressantes. Enquanto 

alguns podem apresentar desconforto passageiro, outros podem reexperienciar o 

evento e apresentar respostas emocionais disfuncionais. Reações emocionais e 

fisiológicas prolongadas e exacerbadas são sintomas do transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT), caracterizado pela reexperiência prolongada do trauma, pela 

esquiva de pistas associadas ao evento traumático e pela hipervigilância (2,143). 

Modelos animais ou pré-clínicos são ferramentas valiosas e têm auxiliado na 

compreensão dos mecanismos subjacentes do TEPT. Entre os modelos existentes, 

aqueles baseados no condicionamento clássico de medo e que utilizam roedores 

têm contribuído para a investigação de diferentes aspectos desse transtorno 

(105,120,126). No condicionamento clássico de medo, um estímulo neutro (som, luz 

ou o ambiente como um todo) é pareado a um estímulo incondicionado aversivo 

(choque nas patas). Após o pareamento, o estímulo neutro, agora denominado 

estímulo condicionado, induz um conjunto de alterações comportamentais e/ou 

fisiológicas (respostas condicionadas) que são compatíveis com um estado de 

medo, como a resposta de congelamento ou freezing (131), vocalização ultrasônica 

(136) e alterações na frequência respiratória, cardíaca e pressão arterial (134,135). 

Embora os modelos animais fundamentados no aprendizado de medo sejam úteis, a 

análise dos dados biológicos e/ou comportamentais em geral utiliza a média da 

medida, desconsiderando a variabilidade individual frequentemente observada nos 

parâmetros analisados. Assim, considerar a variabilidade individual em resposta a 

um estresse traumático aproximaria os modelos pré-clínicos ao TEPT, uma vez que 

nem todos os indivíduos expostos a uma situação traumática desenvolvem o 

transtorno (7,12). 

Nosso grupo mostrou, utilizando um paradigma de estresse intenso baseado 

no CMC, que ratos que exploram o contexto antes da deflagração do choque nas 

patas apresentam alterações comportamentais de longo prazo (128). No presente 

estudo, utilizou-se um protocolo experimental semelhante e investigou-se se a maior 
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reatividade durante a reexposição ao contexto previamente pareado com o choque 

estaria associada a outras modificações comportamentais de longo prazo e a 

alterações na expressão da proteína Fos em diferentes regiões do cérebro. O critério 

de segregação utilizado foi o freezing ou tempo de congelamento durante a primeira 

reexposição ao contexto previamente pareado com o choque para classificar os 

animais em muito reativos, intermediários ou pouco reativos. A manipulação 

denominada choque imediato foi utilizada para averiguar o impacto que apenas a 

exposição ao choque nas patas teria no comportamento e na expressão de Fos. Já 

é bem descrito na literatura que a deflagração do choque nas patas sem a prévia 

exploração do contexto induz déficit no aprendizado de medo conhecido como déficit 

do choque imediato (137,144,145). A atividade neuronal após os testes de medo 

associativo e não associativo foi avaliada pela expressão da proteína Fos (130) em 

regiões da amígdala (AMIG), do hipocampo (HPC) e do córtex pré-frontal medial 

(CPFm), que apresentam alterações no TEPT (13,32,34,146) e estão envolvidas na 

expressão da resposta de medo (47,147,148), da substância cinzenta periaquedutal 

(PAG), importante para expressão de comportamentos defensivos (149,150) e do 

núcleo paraventricular do tálamo (PVT), que participa do alerta e da regulação de 

respostas emocionais (151). Por último, realizamos análises de correlação dos 

dados de Fos para criar matrizes de correlação e mapas de connectividade funcional 

para assim verificar os padrões de co-atividade entre as diferente regiões em cada 

grupo experimental após as diferentes tarefas. 

 

4.2. Material e métodos 

 

4.2.1. Animais 

 

Utilizamos 167 ratos Wistar machos com 8 semanas de idade na chegada ao 

departamento. Após chegarem ao departamento, os animais foram distribuídos nos 

grupos NC (N = 31), CI (N = 33) e CC (N = 103) e as gaiolas-moradia continham 

animais do mesmo grupo experimental. 

 

4.2.2. Critério de segregação 
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A variabilidade na resposta de congelamento durante a primeira reexposição 

ao contexto previamente pareado com o choque elétrico (D15) foi utilizada para 

segregar o grupo CC. Os animais foram classificados como pouco reativos (PR; N = 

26); intermediários (INT; N = 51) e muito reativos (MR; N = 26), utilizando para isso 

os percentis 25 e 75 de distribuição da medida (Figura 5a). Esses grupos, 

conjuntamente com os grupos NC e CI, foram incluídos na análise dos dados 

comportamentais. Para a análise dos dados da expressão de Fos, utilizamos os 

grupos PR, MR, CI e NC. 

 

4.2.3. Preparação do tecido e imuno-histoquímica 

 

Noventa minutos após o fim dos testes nos dias D15, D29 e D50 (D15, N = 

65; D29, N = 42; D50, N = 60), os animais foram anestesiados com tiopental sódico 

(100 mg/ Kg; 2 mL/ Kg) e perfundidos com uma solução salina tamponada e 

heparinizada (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 8 mM Na2HPO4, 1,46 mM KH2PO4 e 

10.000 UI/L de heparina sódica) seguido por uma solução fixadora de 

paraformaldeido 4% (PFA 4%) em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4 (75 mM Na2HPO4, 

25 mM NaH2PO4). As cabeças dos animais foram coletadas e imersas na mesma 

solução de PFA 4%, na qual permaneceram por 24 h a 4°C. Posteriormente, os 

cérebros foram removidos e imersos em uma solução de PFA 1% em tampão fosfato 

0,1 M, pH 7,4 por mais 24 h a 4°C. Subsequentemente os cérebros foram imersos 

em uma solução de sacarose 30% em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4, por 4 -5 dias a 

4 °C. O congelamento do espécime foi feito com a inserção do mesmo em Tissue-

Tek® e sua posterior imersão em n-hexano refrigerado em gelo seco. Esse material 

foi armazenado a – 80 °C até o processamento. 

Para a imuno-histoquímica foram utilizados 41 ratos do D15 (NS = 9; CI = 10; 

PR = 14 e MR = 8), 29 do D29 (NS = 7; CI = 8; PR = 5 e MR = 9) e 46 do D50 (NS = 

15, CI = 15; PR = 7 e MR = 9). Os cérebros foram cortados em fatias coronais (30 

µm) utilizando um criostato (Leica CM 1850, Alemanha) refrigerado a – 22 °C. Cortes 

seriados de cada estrutura de interesse foram colocados nos poços de uma placa de 

cultura preenchidos com solução anti-congelante. Essas placas foram armazenadas 
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a – 20 °C até a realização da imuno-histoquímica indireta pelo método enzimático e 

técnica free-floating. A imuno-histoquímica foi realizada em agitação constante e 

todas as etapas de incubação foram seguidas por uma etapa de lavagem em 

tampão Tris-HCl 0,1 M, pH 7,6 por 5 min. As fatias foram lavadas duas vezes em 

Tris-HCl e depois incubadas com uma solução de peróxido de hidrogênio 1% por 30 

min. Posteriormente, as fatias foram incubadas com uma solução de Tris-Triton 0,1% 

por 15 min, sendo depois incubadas com uma solução de 1% albumina do soro 

bovino (BSA) por 30 min. As fatias foram então incubadas com uma solução 

contendo o anticorpo policlonal primário feito em coelho anti-c-fos (1: 5.000, Santa 

Cruz Biotechnology) em Tris-HCl com BSA por 48h, sendo 47 h a 4 °C e 1h a 

temperatura ambiente. Subsequentemente, as fatias foram incubadas com uma 

solução contendo o anticorpo secundário biotinilado feito em cabra anti IgG de 

coelho por 45 min que foi preparado seguindo as instruções do fabricante (Kit ABC 

Vectastain, Vector Laboratories). Posteriomente foi feita a incubação com uma 

solução de estreptavidina conjugada com peroxidase de rábano (1:100, GE 

Healthcare) por 30 min e essa etapa foi seguida pela reação com 3,3’- 

Diaminobenzidina (DAB) diluído em solução de Tris-HCl 50 mM pH 7,6 por 8 min. As 

fatias foram então montadas em lâminas gelatinizadas, secas por 24 h e contra-

coradas com hematoxilina de Harris. Posteriormente, as fatias foram desidratadas 

com uma série crescente de álcool (70%  80 %  90 %  absoluto), clarificadas 

com xilol e as lamínulas foram colocadas utilizando o meio Entellan para montagem 

(Merck). As lâminas secaram por no mínimo 3 dias para só depois serem 

visualizadas no microscópio. 

As células imunorreativas para Fos (Fos+) foram identificadas utilizando uma 

objetiva de 10x em um microscópio óptico equipado com uma câmera digital 

(Olympus DP71). As células Fos+ foram quantificadas bilateralmente e foram 

contadas de 2 - 6 fatias/rato. A partir desse valor foi feita a média do grupo. A área 

de interesse e as células imunorreativas foram definidas manualmente, sendo as 

células Fos+ contadas por um experimentador que desconhecia o grupo 

experimental dos animais. Para definição da área e contagem foi utilizado o 

programa de domínio público ImageJ, elaborado pelo National Institute of Health 
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(https://imagej.nih.gov/ij). As regiões do cérebro foram anatomicamente definidas 

utilizando o atlas estereotáxico de Paxinos e Watson (152). No HPC foram 

analisadas fatias que incluiam a camada de células piramidais das áreas dos cornos 

de Ammon 1 e 3 (CA1 e CA3, respectivamente) e a camada de células granulares 

do giro denteado (GD) (HPC dorsal - HPCd: do bregma -2,28 ao -3,36; HPC ventral - 

HPCv: do bregma -5,28 ao -5,88). No CPFm foram analisadas fatias que incluiam as 

regiões o córtex pré-límbico (PL) e infralímbico (IL) (do bregma 3,24 ao 2,52). Na 

AMIG foi contabilizada a expressão de Fos no complexo basolateral (BLA) e no 

núcleo central (CeA) (do bregma -2,04 ao -3,24). Do PVT foram coletadas fatias do 

bregma -1,80 até o bregma -3,36. Por último, para PAG, as fatias que incluiam as 

quatro colunas dessa estrutura (dorsomedial – PAGdm; dorsolateral – PAGdl; lateral 

– PAGl e ventrolateral – PAGvl) (do bregma -6,60 ao -8,04) foram analisadas. A 

quantificação de Fos foi expressa pelo número de células Fos+ pela área 

(Fos+/mm2). O delinheamento experimental está ilustrado na figura 4.  

 

Figura 4. Delineamento experimental do Experimento II.     

 

4.2.4. Análise estatística 

 

No LCE, não foram utilizados os dados de 20 animais. Onze ratos (NC = 2; CI 

= 3; CC = 6) não completaram o teste do LCE, pois cairam do labirinto durante o 

teste e 9 (NC = 3; CI = 3; CC = 3) não realizaram o teste por falta de luz no 

departamento. Na análise imuno-histoquímica, os cérebros de 6 ratos (NC = 3; CI = 

2; CC = 1) não foram utilizados, pois apresentavam problemas na qualidade do 

tecido. Os dados foram analisados utilizando o programa Statistica®. A normalidade 

de cada variável foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. O tempo de congelamento 
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antes da apresentação do som e a imobilidade no LCE foram analisados pelo teste 

não paramétrico de Kruskal-Wallis. Já os demais dados comportamentais e da 

expressão de Fos foram analisados pelos testes de ANOVA de uma via (Fator: 

Grupo) ou para medidas repetidas (Fator: Grupo; Medida repetida: Tempo ou 

Momento 1° som x 2° som) seguidos pelos testes a posteriori de Duncan ou 

Newman-Keuls. A representação gráfica dos dados utilizou a média ± e.p.m para as 

variáveis paramétricas e a mediana e o intervalo interquartil para as variáveis não 

paramétricas. Já nos dados apresentados em tabela utilizamos a média ± d.p. para a 

representação. A análise de correlação de Pearson foi utilizada para avaliar a 

relação da resposta de congelamento e da expressão de Fos, além de também ser 

utilizada para a avaliação das correlações da expressão de Fos entre as diferentes 

regiões do cérebro em cada grupo. Para isso, foram utilizados no mínimo 4 

ratos/grupo e a representação dos dados utilizou matrizes de cor ou heatmaps. 

Posteriormente, mapas de conectividade foram elaborados, nos quais estão 

ilustradas apenas as correlações mais fortes e significativas (r ≥ 0,80). Os heatmaps 

e os mapas de conectividade foram construídos utilizando os pacotes gplots e igraph 

do programa Rstudio (RStudio version 1.1.383). O nível de significância estabelecido 

para diferenças estatisticamente relevantes foi de P ≤ 0,05. 

       

4.3. Resultados 

 

4.3.1. Análise comportamental e da expressão de Fos após a primeira 

reexposição ao contexto previamente pareado com o choque 

 

Os animais MR apresentaram maiores tempos de congelamento do que os 

demais grupos em todos os minutos da reexposição [F(4,182) = 320,68, P < 0,01; 

Figura 5b], enquanto que os animais INT congelaram mais do que os grupos NC, CI 

e PR (P < 0,05 para todas as comparações; Figura 5b). Os ratos PR congelaram 

mais do que os animais NC e CI apenas no segundo minuto da sessão (P < 0,05; 

Figura 5b) e os animais CI congelaram mais do que os NC apenas no primeiro 

minuto da reexposição (P < 0,02). 
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Figura 5. Resposta de congelamento dos animais do grupo choque contexto apresentou grande 
variabilidade durante a primeira reexposição ao contexto previamente pareado com o choque. a) 
Segregação dos animais do grupo choque contexto. Animais foram classificados em muito (MR), 
intermediários (INT) e pouco (PR) reativos. b) Resposta de congelamento dos animais MR se 
manteve elevada quando comparada aos demais grupos durante toda a primeira reexposição. a 
diferente do NC; b diferente do CI; c diferente do INT; e diferente do PR. Foram utilizados de 26 a 51 
ratos/grupo. 

 

Não foram observadas diferenças no número de células Fos+ nas diferentes 

regiões do cérebro entre os grupos (tabela 2; ver também Figuras de 7 a 10 para 

representações da marcação de Fos) e também não encontramos correlações 

significativas entre a expressão de Fos e o tempo de congelamento durante a 

reexposição. A análise das correlações entre as diferentes regiões mostrou que os 

grupos NC e PR apresentaram correlações positivas entre a BLA e o PVT (r > 0,88; 

P < 0,05) e os grupos PR e CI apresentaram correlações positivas entre o CeA e a 

BLA (r > 0,88; P < 0,05). Os animais MR apresentaram correlação positiva entre o 

PL e o PVT (r > 0,94; P < 0,05) e associações negativas entre o CA3v e o PL (r = - 

0,98; P < 0,05) e o CA3v e o IL (r = -1; P < 0,05; Figuras 6a e 6b). 
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Tabela 2. Expressão de Fos (Fos+/mm2) após a primeira exposição ao contexto previamente 
pareado com o choque 
Região NC CI PR MR P 
CA1d 13,59 ± 9,65 8,36 ± 8,13 6,08 ± 6,87 6,68 ± 7,56 0,22 
GDd 28,91 ± 15,80 25,09 ± 18,01 16,95 ± 18,12 18,47 ± 16,54 0,43 
CA3d 7,55 ± 5,36 4,13 ± 3,93 2,85 ± 4,42 2,79 ± 3,06 0,10 
CA1v 29,23 ± 25,41 25,01 ± 19,55 15,94 ± 15,36 12,60 ± 18,70 0,44 
GDv 31,04 ± 23,91 19,48 ± 12,32 24,14 ± 32,88 22,84 ± 23,31 0,83 
CA3v 17,63 ± 13,10 8,68 ± 5,99 10,92 ± 8,14 4,56 ± 4,64 0,09 
CeA 9,60 ± 5,74 4,64 ± 4,09 4,57 ± 4,55 7,70 ± 4,74 0,13 
BLA 7,16 ± 3,62 5,35 ± 3,90 5,47 ± 5,30 6,54 ± 3,62 0,82 
PL 59,04 ± 36,23 67,60 ± 37,69 48,11 ± 21,29 53,27 ± 14,53 0,52 
IL 49,13 ± 16,33 56,19 ± 35,84 41,91 ± 21,67 45,01 ± 18,68 0,63 
PVT 86,98 ± 39,30 74,46 ± 49,89 59,92 ± 38,44 79,94 ± 35,23 0,55 
PAGdm 17,49 ± 9,23 11,86 ± 5,78 14,16 ± 9,81 15,88 ± 9,48 0,66 
PAGdl 13,20 ± 7,30 9,01 ± 5,33 8,05 ± 6,37 8,54 ± 4,93 0,39 
PAGl 12,92 ± 4,89 8,48 ± 4,45 

14,28 ± 8,36 
7,82 ± 5,13 9,89 ± 6,93 0,30 

PAGvl 21,35 ± 10,39 11,72 ± 6,47 16,65 ± 10,07 0,18 
Área CA1 do hipocampo dorsal/ventral (CA1d/v), giro denteado do hipocampo dorsal/ventral 
(GDd/v), área CA3 do hipocampo dorsal/ventral (CA3d/v), núcleo central da amígdala (CeA), 
complex basolateral da amígdala (BLA), CPFm pré-límbico (PL), CPFm infralímbico (IL), núcleo 
paraventricular do tálamo (PVT), substância cinzenta periaquedutal dorsomedial (PAGdm), 
substância cinzenta periaquedutal dorsolateral (PAGdl), substância cinzenta periaquedutal lateral 
(PAGl) e substância cinzenta periaquedutal ventromedial (PAGvm) dos grupos não choque (NC), 
choque imediato (CI), pouco reativo (PR) e muito reativo (MR). Os dados foram representados pela 
média ± desvio padrão. 
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Figura 6. Correlação da expressão de Fos nas diferentes estruturas do cérebro em cada grupo após 
a primeira reexposição ao contexto previamente pareado ao choque. a) Representação das 
correlações entre as diferentes estruturas por heatmaps. b) Representação gráfica do mapa de 
conectividade entre as diferentes estruturas. Nos mapas são apresentadas apenas as correlações 
mais fortes ( r ≥ 0,8 e P ˂ 0,05). Cada estrutura é representada por uma cor diferente e o tamanho 
dos círculos reflete o número de células Fos+/mm2. As linhas pretas indicam correlações negativas, 
enquanto que as linhas cinzas indicam correlações positivas. * P ≤ 0,05 na comparação entre as 
regiões do cérebro.  
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Figura 7. Fotografias da expressão de Fos no HPC dorsal após a primeira reexposição ao contexto 
previamente pareado com o choque. a) Expressão de Fos na região CA1, b) no giro denteado e c) na 
região CA3. A barra de escala indica o tamanho de 50 µm. 
 

 
Figura 8. Fotografias da expressão de Fos no HPC ventral após a primeira reexposição ao contexto 
previamente pareado com o choque. a) Expressão de Fos na região CA1, b) no giro denteado e c) na 
região CA3. A barra de escala indica o tamanho de 50 µm. 
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Figura 9. Fotografias da expressão de Fos após a primeira reexposição ao contexto previamente 
pareado com o choque nas estruturas a) pré-límbica do CPFm (PL), b) infralímbica do CPFm (IL), c) 
no complexo basolateral da amígdala (BLA), d) no núcleo central da amígdala (CeA) e e) no núcleo 
paraventricular do tálamo (PVT). A barra de escala indica o tamanho de 50 µm. 
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Figura 10. Fotografias da expressão de Fos na substância cinzenta periaquedutal (PAG) após a 
primeira reexposição ao contexto previamente pareado com o choque. Expressão de Fos nas 
porções a) dorsomedial (PAGdm), b) dorsolateral (PAGdl), c) lateral (PAGl) e d) ventrolateral (PAGvl). 
A barra de escala indica o tamanho de 50 µm. 
 

4.3.2. Análise comportamental do LCE 

 

Os animais MR permaneceram menos tempo [F(4,48) = 2,85, P < 0,03] (Figura 

11a) e ambularam menos [F(4,86) = 3,07, P = 0,02] (Figura 11c) nos braços abertos 

quando comparados aos animais dos grupos NC, CI e INT. Já nos braços fechados, 

esse grupo ambulou menos do que os demais grupos [F(4,86) = 8,28, P < 0,01], 

enquanto que os ratos CI e INT ambularam menos do que o grupo NC (P < 0,02; 

Figura 11c). Os animais MR também permaneceram mais tempo imóveis do que os 

demais grupos durante o teste [H(4) = 26,70, P < 0,05; Figura 11d]. 



55 

 

 

 

 

Figura 11. Análise comportamental no LCE. a) Animais MR permaneceram menos tempo nos braços 
abertos. b) Porcentagem do número de entradas nos braços do aparelho. c) Grupo MR ambulou 
menos nos braços abertos e fechados, enquanto que animais CI e INT ambularam menos nos braços 
fechados. d) Ratos MR permaneceram mais imóveis durante o teste. Os gráficos a, b e c utilizam a 
média ± e.p.m. e o gráfico d utiliza a mediana e o intervalo interquartil. a diferente do NC; b diferente 
do CI; c diferente do INT; e diferente do PR. Foram utilizados de 12 a 22 ratos/grupo.     

 

4.3.3. Análise comportamental e da expressão de Fos após o teste de medo 

não associativo 

 

Antes da apresentação do som, os animais MR ambularam menos na região 

periférica da arena do que os demais grupos [F(4,97) = 3,13 P = 0,02; Figura 12b) e 

apresentaram maior tempo de congelamento do que os grupos NC, CI e INT [H(4) = 

15,94, P < 0,01; Figura 12c). Após a apresentação do som, a ANOVA de medidas 

repetidas mostrou interação entre os fatores Grupo e Som [F(4,97) = 5,83, P < 0,01]. 

Após a apresentação do primeiro pulso sonoro, os animais MR apresentaram 

maiores tempos de congelamento quando comparados aos demais grupos (P < 
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0,01) e eles congelaram ainda mais durante a segunda apresentação do pulso 

sonoro (P < 0,01; Figura 12d). Após o segundo pulso sonoro, os animais INT 

exibiram maior tempo de congelamento do que os grupos NC, CI e PR (P < 0,01) e 

todos os grupos, com exceção do grupo PR, apresentaram aumento do tempo de 

congelamento do primeiro para o segundo som (P < 0,03). 

 

Figura 12. Animais MR reagiram mais durante a apresentação de estímulos novos. a) Ambulação 
pré-som na região central do campo aberto. b) Antes da apresentação do som, os animais MR 
exploram menos a região periférica do campo aberto. c) Antes da apresentação do som, o grupo MR 
apresentou maior resposta de congelamento do que os outros grupos. d) Após a apresentação do 
som, o grupo MR apresentou resposta de congelamento maior do que os demais grupos já na 
primeira apresentação do som e essa resposta aumentou ainda mais na segunda apresentação. Os 
gráficos a, b e  d utilizam a média ± e.p.m. e o gráfico c utiliza a mediana e o intervalo interquartil. a 
diferente do NC; b diferente do CI; c diferente do INT; e diferente do PR. Foram utilizados de 12 a 22 
ratos/grupo.     

   

Não foram observadas diferenças na expressão de Fos entre os grupos 

(tabela 3). Associações positivas entre o tempo de congelamento no pós-som e o 
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número de células Fos+ foram observadas no PL (r = 0,49, P = 0,02), IL (r = 0,59, P 

= 0,02), GDd (r = 0,57, P = 0,01), GDv (r = 0,46, P = 0,04), CA1v (r = 0,47, P = 0,04) 

e PAGdm (r = 0,57, P < 0,01; Figura 13). A análise das correlações entre a 

expressão de Fos nas diferentes estruturas revelou que o grupo MR apresentou 

associações positivas entre o PL e a PAGdm (r = 0,95, P < 0,05), PAGdl (r = 0,89, P 

< 0,05) e PAGvl (r = 0,96, P < 0,05). Todos os grupos apresentaram correlações 

positivas entre as diferentes sub-regiões da PAG (r > 0,86, P < 0,05; Figura 14). 

 

Tabela 3. Expressão de Fos (Fos+/mm2) após o teste de medo não associativo 
Região NC CI PR MR P 

CA1d 8,94 ± 9,76 8,13 ± 4,64 31,00 ± 40,36 16,52 ± 13,16 0,32 
GDd 27,45 ± 20,81 31,46 ± 20,82 23,82 ± 20,13 41,78 ± 32,23 0,41 
CA3d 2,60 ± 1,02 2,54 ± 2,43 9,00 ± 6,50 7,18 ± 9,23 0,32 
CA1v 27,27 ± 25,21 34,38 ± 22,62 37,68 ± 30,28 57,35 ± 47,73 0,52 
GDv 16,76 ± 8,22 23,84 ± 11,24 24,06 ± 10,14 32,27 ± 10,35 0,12 
CA3v 8,88 ± 4,68 20,17 ± 15,87 21,54 ± 13,53 20,54 ± 22,18 0,46 
CeA 4,28 ± 2,94 9,60 ± 7,95 7,25 ± 7,13 5,74 ± 2,57 0,51 
BLA 6,66 ± 4,20 9,08 ± 2,23 4,78 ± 2,90 7,72 ± 4,97 0,41 
PL 26,78 ± 16,66 40,30 ± 17,41 30,49 ± 11,97 42,65 ± 18,23 0,30 
IL 21,10 ± 19,45 28,81 ± 20,42 19,03 ± 13,01 39,58 ± 15,10 0,18 
PVT 48,56 ± 24,69 94,67 ± 32,76 109,27 ± 52,61 84,49 ± 63,05 0,18 
PAGdm 18,06 ± 9,16 16,67 ± 6,64 17,79 ± 10,16 27,55 ± 11,09 0,18 
PAGdl 13,54 ± 8,51 12,57 ± 6,74 17,48 ± 8,79 16,35 ± 12,81 0,78 
PAGl 14,92 ± 14,09 13,72 ± 6,56 13,02 ± 8,23 11,31 ± 5,85 0,92 
PAGvl 10,13 ± 5,46 16,29 ±  9,21 13,59 ± 7,81 13,69 ± 9,87 0,63 
Para definição das estruturas, por favor, veja tabela 1 
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Figura 13. Correlação entre o tempo de congelamento após a apresentação do som e a expressão 
de Fos no a) PL, b) IL, c) GDd, d) GDv, e) CA1v e f) PAGdm. Os valores das correlações e de P 
estão apresentados nas figuras.   
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Figura 14. Correlação da expressão de Fos nas diferentes estruturas do cérebro em cada grupo após 
o teste de medo não associativo. a) Representação das correlações entre as diferentes estruturas por 
heatmaps. b) Representação gráfica do mapa de conectividade entre as diferentes estruturas. Nos 
mapas são apresentadas apenas as correlações mais fortes e significativas ( r ≥ 0,8 e P ˂ 0,05). 
Cada estrutura é representada por uma cor diferente e o tamanho dos círculos reflete o número de 
células Fos+/mm2. As linhas pretas indicam correlações negativas, enquanto que as linhas cinzas 
indicam correlações positivas. * P ≤ 0,05 na comparação entre as regiões do cérebro. 
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4.3.4. Análise comportamental e da expressão de Fos após a segunda 

reexposição ao contexto pareado com o choque 

 

Os ratos MR apresentaram maior porcentagem de tempo de congelamento 

que os demais grupos [F(4,55) = 8,20, P < 0,05; Figura 15a) e essa resposta diferiu 

dos grupos NC, CI e PR nos quatro primeiros minutos da reexposição [F(16,220) = 

1,75, P < 0,05; Figura 15b) e do grupo INT apenas no quarto minuto da sessão (P < 

0,02). Os demais grupos apresentaram tempos de congelamento similares durante 

toda a sessão (P > 0,05).  

  

Figura 15. Resposta de congelamento durante a segunda reexposição ao contexto pareado com o 
choque. a) Animais MR apresentaram maior porcentagem de tempo de congelamento quando 
comparados aos demais grupos. b) Resposta de congelamento dos animais MR diferiu dos grupos 
NC, CI e PR nos quatro primeiros minutos da reexposição. a diferente do NC; b diferente do CI; c 
diferente do INT; e diferente do PR. Foram utilizados de 7 a 15 animais/grupo. 

 

Os animais MR expressam menos Fos na porção ventral do CA1 do que os 

grupos NC e CI [F(3,21) = 3,73, P < 0,03; Figura 16a), enquanto que os animais PR 

expressam mais Fos no PVT do que os grupos NC e MR [F(3,24) = 3,34, P < 0,05; 

Figura 16b). Não foram observadas outras diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos (tabela 4). Já a análise da correlação de Pearson revelou uma 

associação negativa entre o tempo de congelamento e o número de células Fos+ no 

GDv (r = - 0,43, P < 0,04; Figura 16c). 
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Tabela 4. Expressão de Fos (Fos+/mm2) após a segunda exposição ao contexto 
pareado com o choque 
Região NC CI PR MR P 

CA1d 5,98 ± 7,39 3,82 ± 4,55 6,55 ± 5,42 2,24 ± 3,75 0,47 
GDd 11,00 ± 10,72 19,88 ± 13,75 24,29 ± 16,71 6,34 ± 4,99 0,07 
CA3d 1,68 ± 1,66 1,50 ± 0,80 3,06 ± 3,92 0,60 ± 0,68 0,24 
GDv 21,81 ± 12,36 27,22 ± 11,75 21,17 ±9,30 13,38 ± 7,73 0,15 
CA3v 18,26 ± 8,75 12,76 ± 5,28 13,54 ± 7,41 9,41 ± 4,75 0,16 
CeA 1,68 ± 0,98 4,48 ± 3,97 4,91 ± 2,56 3,29 ± 2,99 0,29 
BLA 1,87 ± 1,58 4,62 ± 3,21 5,52 ± 3,40 2,87 ± 2,52 0,15 
PL 36,49 ± 21,21 45,91 ±26,05 42,77 ± 11,34 26,30 ± 13,91 0,25 
IL 34,16 ± 20,44 38,55 ± 21,70 39,14 ± 13,78 24,42 ± 16,38 0,42 
PAGdm 13,35 ± 5,76 14,85 ± 11,98 10,97 ± 6,70 12,43 ± 5,80 0,84 
PAGdl 8,24 ± 4,40 8,94 ± 7,65 7,00 ± 4,31 5,26 ± 1,73 0,54 
PAGl 11,81 ± 6,18 13,78 ± 11,56 12,15 ± 3,88 9,79 ± 3,75 0,78 
PAGvl 14,40 ± 8,38 15,63 ± 7,68 10,77 ± 7,86 10,43 ± 6,09 0,48 
Para definição das estruturas, por favor, veja tabela 1 
 

 

Figura 16. a) Animais MR expressaram menos Fos na região CA1v que os grupos NC e CI. b) Ratos 
PR expressaram mais Fos no PVT que os animais NC e MR. c) A porcentagem do tempo de 
congelamento durante a reexposição se correlacionou negativamente com a expressão de Fos no 
GDv. Fotos ilustrando a expressão de Fos na região CA1v (d) e PVT (e) dos diferentes grupos. 
Células Fos+ são aquelas coradas em marrom. A barra de escala indica o tamanho de 50 µm. a 
diferente do grupo NC; b diferente do grupo CI e d diferente do grupo MR.     
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A avaliação das correlações entre as diferentes regiões do cérebro indicou a 

presença de associações positivas entre as sub-regiões da PAG dos grupos CI, PR 

e MR (r > 0,84, P < 0,05). Todos os grupos apresentaram correlações positivas 

entres sub-regiões do HPC (r > 0,81, P < 0,05), enquanto que os grupos PR e MR 

apresentaram associações positivas entre a BLA e o CeA (r > 0,86, P < 0,05; 

Figuras 17a e 17b). 
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Figura 17. Correlação da expressão de Fos nas diferentes estruturas do cérebro em cada grupo após 
a segunda reexposição ao contexto. a) Representação das correlações entre as diferentes estruturas 
por heatmaps. b) Representação gráfica do mapa de conectividade entre as diferentes estruturas. 
Nos mapas são apresentadas apenas as correlações mais fortes e significativas (r ≥ 0,8 e P ˂ 0,05). 
Cada estrutura é representada por uma cor diferente e o tamanho dos círculos reflete o número de 
células Fos+/mm2. As linhas pretas indicam correlações negativas, enquanto que as linhas cinzas 
indicam correlações positivas. * P ≤ 0,05 na comparação entre as regiões do cérebro. 
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4.4. Discussão 

 

Dos indivíduos expostos a uma situação traumática, apenas uma parcela 

desenvolve o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e embora a 

heterogeneidade de respostas ao trauma seja uma característica desse transtorno, 

apenas alguns modelos pré-clínicos de TEPT abordam esse aspecto 

(110,114,125,153). Neste estudo, os animais do grupo choque contexto (CC) foram 

segregados, utilizando o tempo de congelamento durante a primeira reexposição ao 

contexto previamente pareado com o choque. No grupo CC, os animais classificados 

como muito reativos (MR) corresponderam a 25,24% da população e essa 

porcentagem é semelhante à prevalência de TEPT na vida observada em 

populações frequentemente expostas a eventos traumáticos (12). Os animais MR 

apresentaram um conjunto de alterações comportamentais que se assemelham a 

alguns sintomas observados em pacientes com TEPT (2). Durante a primeira 

reexposição ao contexto previamente pareado ao choque, esses animais 

apresentaram maior tempo de congelamento do que os demais grupos. Essa 

resposta aumentada não foi consequência do choque elétrico nas patas em si, uma 

vez que a resposta de congelamento dos animais CI foi semelhante à do grupo NC, 

indicando a importância da exploração do contexto antes da deflagração do choque 

para a formação da memória de medo associativa (128,137,154). Embora a 

avaliação da expressão de Fos não tenha revelado diferenças entre os grupos nas 

estruturas analisadas, a análise das correlações entre a expressão de Fos nas 

diferentes estruturas mostrou a associação negativa entre sub-regiões do CPFm e 

do HPCv e a associação positiva entre o PL e o PVT no grupo MR. Em um estudo 

prévio, uma parcela de animais expostos a uma pista do trauma por imersão em 

água, um modelo animal proposto para o estudo do TEPT, e que desenvolveram o 

fenótipo comportamental de medo-ansiedade também exibiram padrão de co-

atividade oposto entre o HPCv e o CPFm (114). Nossos resultados estão de acordo 

com esse estudo, sugerindo que um padrão de co-atividade oposto entre essas 

estruturas pode ser uma característica observada em animais com fenótipo mais de 

medo-ansiedade. Além disso, também se observou padrão de co-atividade similar 

entre o PVT e o PL e já foi demonstrado que a via PL-PVT tem importante papel 



65 

 

 

 

para a evocação da memória de medo avaliada sete dias após o treino na tarefa de 

condicionamento de medo ao som (155). Embora estudos anteriores sugiram um 

papel das projeções do PVT para amígdala na evocação da memória de medo 

(155,156), no presente estudo, apenas os grupos que expressaram baixos tempos 

de congelamento apresentaram correlações positivas entre essas estruturas. 

Correlações positivas entre o PVT e a amígdala são observadas não só após a 

evocação da memória de medo, mas também após a extinção dessa memória e a 

exposição dos animais apenas ao contexto (grupo que não recebeu o choque 

elétrico nas patas durante o treino), indicando que a atividade coordenada dessas 

estruturas não é uma marca exclusiva da evocação da memória de medo (157). Os 

grupos PR e CI também apresentaram associações positivas entre a BLA e a CeA e, 

embora alguns modelos animais de TEPT que utilizam roedores machos relatem o 

aumento da atividade da amígdala após a exposição a pistas associadas ao evento 

traumático (113,125), esse achado não é consensual (158), indicando que a 

atividade coordenada entre regiões dessa estrutura também pode ser encontrada 

em condições com pouca expressão de medo. 

Durante a segunda reexposição ao contexto previamente pareado ao choque, 

os animais MR apresentaram maior porcentagem de tempo de congelamento do que 

os demais grupos. Contudo, a análise minuto a minuto revelou que, no final da 

sessão, a resposta de medo desse grupo se igualou a dos demais, sugerindo que o 

contexto não mais representava um ambiente aversivo para os animais MR. O grupo 

MR apresentou expressão de Fos reduzida na área CA1 do HPC ventral. Também 

houve correlação negativa entre o tempo de congelamento e a expressão de Fos no 

GD do HPC ventral. Em um estudo anterior, relatou-se maior expressão de Fos nas 

regiões CA1 e CA3 do HPC ventral durante a evocação e extinção remotas da 

memória de medo contextual (157). Já em outro estudo, o processo de 

familiarização a um ambiente reduziu, enquanto que a exposição a um ambiente 

novo aumentou o ritmo teta, um indicador de atividade neuroral em uma estrutura, 

no HPC ventral (159). Assim, a redução da expressão de Fos no CA1 ventral dos 

animais MR pode estar relacionada ao processo de familiarização desses animais 

ao contexto. Os animais PR, por sua vez, apresentaram aumento na expressão de 
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Fos no PVT após a segunda reexposição. Embora estudos apontem para o 

envolvimento do PVT na expressão do medo aprendido (155,156), a inativação 

farmacológica dessa estrutura reduz a atividade locomotora de animais expostos a 

um ambiente familiar ou a um novo ambiente (160). Assim, o aumento na expressão 

de Fos observado no grupo PR pode se relacionar à expressão de outros 

comportamentos durante a reexposição, como os comportamentos de exploração 

vertical (rearing) e a ambulação dentro do compartimento. 

No LCE, os animais MR permaneceram menos tempo nos braços abertos, 

indicando comportamento do tipo ansioso, o que corrobora achados descritos 

anteriormente em outros modelos pré-clínicos de TEPT (114,153,161). Esses 

animais também ambularam menos nos braços fechados e permaneceram mais 

tempo imóveis durante o teste, o que sugere prejuízo no comportamento exploratório 

e replica dados prévios do nosso grupo com o mesmo modelo pré-clínico (128). Em 

um estudo prévio com um modelo animal de TEPT baseado no paradigma de 

aprendizado de medo facilitado pelo estresse (SEFL, em inglês), camundongos 

classificados como susceptíveis ambularam menos nos braços fechados do LCE 

(125) e outros estudos relatam prejuízo a longo prazo na locomoção de ratos 

expostos a um choque nas patas (162,163). O prejuízo na lomocoção observado em 

animais poderia se assemelhar ao embotamento afetivo observado em pacientes 

com TEPT. Além disso, pacientes com esse transtorno frequentemente apresentam 

sintomas do transtorno de ansiedade (2). Assim, os animais MR apresentaram 

comportamento do tipo ansioso e prejuízo no comportamento exploratório, o que 

aponta para um conjunto de alterações comportamentais que se assemelham a 

sintomas e/ou a condições associadas ao TEPT. 

Quando expostos a um ambiente novo, os animais MR apresentaram maior 

tempo de congelamento e menor ambulação na região periférica da arena, 

sugerindo que a exposição ao ambiente novo induziu resposta de medo e prejudicou 

o comportamento exploratório. Além disso, o maior tempo de congelamento antes da 

apresentação do estímulo sonoro sugere que os animais MR, ao serem expostos a 

um estímulo desconhecido (arena do campo aberto), poderiam generalizar a sua 

resposta de medo. Embora o processo de generalização seja classicamente 
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relacionado ao aprendizado associativo, segundo o qual as respostas condicionadas 

podem ser generalizadas a estímulos que apresentem algum grau de semelhança 

ao estímulo condicionado original (37), a maior resposta de medo dos animais MR 

antes do som poderia indicar um grau elevado de generalização, no qual mesmo 

estímulos que não apresentam tanta semelhança ao estímulo condicionado original 

(contexto onde foi apresentado o choque elétrico nas patas) poderiam induzir a 

resposta condicionada (tempo de congelamento). Esses animais também 

expressaram maior tempo de congelamento quando expostos a um pulso sonoro 

pela primeira vez, sendo que essa resposta comportamental aumentou ainda mais 

durante a segunda exposição ao som. Embora os grupos NC, CI e INT também 

tenham apresentado aumento do tempo de congelamento da primeira para a 

segunda apresentação do som, suas respostas ainda foram menores do que a do 

grupo MR. O incremento de respostas comportamentais defensivas, como, por 

exemplo, a respota de congelamento a estímulos inócuos após a exposição a um 

estímulo nocivo (choque nas patas) é característico do aprendizado não associativo 

denominado de sensibilização (23). Aumento nas reações de medo em resposta a 

estímulos acústicos foi anteriormente descrita em animais que apresentavam um 

conjunto de modificações comportamentais tipo TEPT (126,128). Assim, a resposta 

comportamental dos animais MR parece não só estar sensibilizada como também 

parece se generalizar para estímulos não associados ao choque elétrico nas patas. 

Essas alterações são relevantes para um modelo pré-clínico de TEPT, uma vez que 

os processos de sensibilização e generalização parecem ter um papel no 

desenvolvimento da fisiopatologia do transtorno (13,104). A avaliação da expressão 

da proteína Fos não revelou diferenças entre os grupos nas diferentes estruturas 

cerebrais analisadas, contudo observamos correlações positivas entre o tempo de 

congelamento após o som e a expressão de Fos no CPFm, no GD dorsal e ventral, 

no CA1 ventral e na PAGdm. Previamente foi proposto que o condicionamento de 

medo a estímulos dolorosos e a resposta de medo inata a predadores e a 

coespecíficos agressivos ativam circuitos que envolvem, respectivamente, a PAGvl, 

PAGdl e PAGdm (164). O congelamento é uma resposta defensiva geralmente 

expressa por roedores quando uma rota de escape da situação não está disponível 

(165) e esse comportamento pode ser induzido pela estimulação da PAGdl e da 
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PAGvl (150,166,167). No presente teste de medo não associativo, ambos estímulos 

(ambiente e som) eram novos para os animais e, por essa razão, esperava-se que 

as respostas comportamentais e alterações neurobiológicas resultantes desse teste 

se assemelhassem àquelas observadas em testes de medo inato. A correlação entre 

o tempo de congelamento após o som e a expressão de Fos na PAGdm está de 

acordo com essa expectativa e dados prévios indicam a participação da porção 

dorsal da PAG na expressão da resposta de congelamento não aprendida (150). A 

análise de co-ativação das diferentes estruturas do cérebro revelou associação 

positiva geral entre as diferentes colunas da PAG em todos os grupos, mas com 

destaque para o grupo MR, sugerindo que a apresentação de um estímulo sonoro 

novo em um ambiente desconhecido induz um padrão de atividade coordenada 

entre essas regiões da PAG que, por sua vez, pode influenciar a expressão do 

comportamento de congelamento. Os animais MR também apresentaram 

associações positivas entre o PL e as colunas dorsomedial, dorsolateral e 

ventrolateral da PAG. O CPFm e a PAG são estruturas anatomicamente conectadas 

(168) e como as projeções do PL podem refletir a integração de informações 

motivacionais, contextuais e mnemônicas devido às aferências dessa estrutura, é 

esperado que exista um padrão de atividade coordenado entre o PL e a PAG na 

expressão do comportamento. Embora já tenha sido demonstrado que a inativação 

farmacológica do PL pela administração de muscimol não interfere com a resposta 

de congelamento induzida pela exposição a um predador (148), nossos dados 

podem indicar a participação da atividade coordenada entre o PL e a PAG na 

expressão da resposta de congelamento induzida pela apresentação de estímulos 

desconhecidos. Quanto ao HPC ventral, já foi demonstrado seu papel na expressão 

dos comportamentos do tipo ansioso e de medo (169) e lesões extensas do HPC 

atenuam a resposta de congelamento de ratos quando expostos de maneira 

inescapável a um gato (131). Nossos dados de correlação entre a resposta de 

congelamento após o som e a expressão de Fos no HPC ventral apontam para o 

papel dessa estrutura também na expressão da resposta de congelamento induzida 

pela apresentação a estímulos desconhecidos.    
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O presente estudo apresentou algumas limitações que devem ser pontuadas. 

A expressão da proteína Fos já foi utilizada como marcador da atividade neuronal 

em modelos animais de TEPT e em estudos de aprendizado de medo 

(114,117,125,170). Embora comumente empregada, essa avaliação, quando feita 

em roedores machos, às vezes não revela ou aponta poucas diferenças específicas 

(158,171), como foi o caso do presente estudo. Seria interessante avaliar se outros 

genes de expressão imediata, como c-Jun e Zif268, também utilizados em estudos 

de aprendizado de medo e em outros modelos animais de TEPT (172,173), 

poderiam revelar diferenças específicas entre os grupos experimentais. É importante 

também apontar uma explicação alternativa para os resultados observados no grupo 

MR. É possível que esses animais sejam naturalmente mais reativos e, assim, as 

alterações que observamos nesse grupo não seriam induzidas pela exposição ao 

estresse traumático. Para testar isso, seria interessante realizar o teste de medo não 

associativo e do LCE antes da realização do paradigma de estresse traumático para 

verificar a resposta comportamental basal desses animais.  

 

4.5. Conclusões 

A avaliação da variabilidade individual nos permitiu distinguir diferentes 

subgrupos de animais dentro da população de ratos expostos ao estresse 

traumático. Os animais classificados como MR apresentaram maiores respostas de 

medo associativa e não associativa, além de comportamento do tipo ansioso e 

prejuízo do comportamento exploratório. A análise de correlação revelou que esses 

ratos apresentaram um padrão de atividade oposta entre o CPFm e o HPC ventral 

após a primeira exposição ao contexto previamente pareado com o choque. As 

correlações positivas entre a expressão de Fos na porção dorsal da PAG e no HPC 

ventral e a resposta de congelamento após a exposição a um estímulo sonoro novo 

sugerem um papel dessas regiões na expressão da resposta de medo a estímulos 

não associados ao evento traumático.   

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
______________________________________________________________
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5. Delineamento experimento III: Efeitos do tratamento sistêmico e 

agudo com propranolol após a reativação da memória traumática 

 

5.1. Introdução 

 

A exposição a situações de estresse intenso, como violência interpessoal ou 

guerras, pode induzir, em alguns indivíduos, alterações comportamentais e 

psicológicas persistentes características do transtorno de estresse pós-traumático 

[TEPT] (2). No TEPT, as memórias traumáticas representam um aspecto importante 

do transtorno, sendo principalmente associadas aos sintomas de reexperiência e de 

esquiva de pistas relacionadas ao trauma (2) e, por essa razão, existe a 

necessidade de investigação dos mecanismos subjacentes à formação e 

manutenção dessas memórias e eventual proposição de tratamentos efetivos.  

Na literatura já é bem descrito que o processo de consolidação da memória 

de situações emocionais é modulado pelos glicocorticoides (cortisol em seres 

humanos e corticosterona – CORT – em roedores) e pelo sistema noradrenérgico 

(174–177). Em roedores, manipulações do sistema noradrenérgico afetam a 

consolidação da memória em tarefas dependentes do hipocampo, como a esquiva 

inibitória e o condicionamento de medo ao contexto (178–180), mas resultados 

inconsistentes são observados com a tarefa de condicionamento de medo ao som 

(49,92,176). Além disso, estudos em animais (178,179) e em seres humanos 

(181,182) indicam um papel relevante dos receptores β-adrenérgicos na 

consolidação da memória emocional. 

Além de modular a consolidação de memórias emocionais, o sistema 

noradrenérgico também tem importante função para o processo de reconsolidação 

da memória (92,183). Durante a evocação, uma memória previamente consolidada 

pode se tornar lábil e susceptível a interferências e, portanto, passível de 

modificações (87). Para que essa memória seja mantida, ela deve ser 

reconsolidada, através de um processo dependente de síntese proteica (87). O 

processo de reconsolidação apresenta similaridades e diferenças com o processo de 

consolidação (87,184) e, como fenômeno pós-evocação, ele se distingue do 

processo de extinção (185). Estudos prévios em roedores utilizando tarefas de 



72 

 

 

 

aprendizado associativo indicam que a reconsolidação da memória emocional 

depende da ação dos receptores β-adrenérgicos, uma vez que a administração 

sistêmica ou intra-amígdala (núcleos lateral e basal) de propranolol, antagonista não 

seletivo de receptores β-adrenérgicos, prejudica a reconsolidação da memória de 

medo ao som e ao contexto em ratos (92,93,186). É interessante ressaltar que para 

o CMC, o prejuízo observado após o tratamento persiste por até 16 dias e não é 

revertido por um protocolo de reinstalação, sugerindo que os efeitos observados são 

de fato por uma disrupção do processo de reconsolidação e não por uma facilitação 

do processo de extinção (186). Contudo, os efeitos descritos em tarefas de 

aprendizado associativo decorrentes do tratamento com propranolol não são 

observados na tarefa de esquiva inibitória, sugerindo que a eficácia do propranolol 

na disrupção do processo de reconsolidação possa ser limitada a tipos específicos 

de tarefas (93).  

Estudos em seres humanos indicam que a administração oral de propranolol 

antes da reativação de uma memória aversiva reduz a resposta emocional expressa 

durante a apresentação do estímulo aversivo, sem interferir com a memória 

declarativa associada ao evento (88). A partir desses achados foi sugerido que o uso 

do propranolol durante a reconsolidação poderia representar uma estratégia 

promissora para o tratamento de transtornos que apresentam um componente 

mnemônico, como o TEPT. Em um estudo com pacientes com TEPT, Brunet e 

colaboradores (89) relataram diminuição das respostas fisiológicas (frequência 

cardíaca, condutância da pele e eletromiograma facial) induzidas pela evocação 

ativa do trauma como consequência do tratamento com propranolol após a 

reativação da memória traumática. Já Wood e colaboradores (90) não observaram 

esse efeito após o tratamento com propranolol em pacientes com esse transtorno. A 

inconsistência entre esses achados poderia ser explicada por diferenças entre os 

participantes dos estudos (civis, homens e mulheres com TEPT x veteranos de 

guerra com o transtorno) e as doses de propranolol utilizadas.  

O efeito da manipulação da retenção da memória traumática também já foi 

investigado em alguns modelos pré-clínicos de TEPT. Em um modelo murino 

baseado no condicionamento de medo ao contexto, Siegmund e Wotjak (127) 
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mostraram que a administração de um antagonista dos receptores glutamatérgicos 

do tipo NMDA (AP-5) no hipocampo dorsal após o treino no paradigma de estresse 

traumático reduz a expressão da resposta de medo associativa, mas não altera a 

resposta de medo não associativa avaliadas quase 1 mês após o estresse 

traumático. Em ratos, a administração sistêmica de propranolol após o paradigma de 

estresse traumático baseado na exposição ao odor de predador não mitigou as 

modificações comportamentais a longo prazo observadas no teste do labirinto em 

cruz elevado, na resposta de sobressalto e durante a exposição a uma pista 

associada ao evento traumático, sugerindo que o tratamento com propranolol 

próximo ao evento traumático seria ineficaz em impedir o desenvolvimento das 

modificações comportamentais induzidas por um protocolo de estresse traumático 

(187). 

Como mencionado anteriormente, no processo de reconsolidação, assim 

como no de consolidação, há participação da sinalização noradrenérgica. Não é do 

nosso conhecimento estudos que tenham avaliado os efeitos de manipulações 

desse sistema após a reativação da memória (reexposição a pistas associadas ao 

trauma) em modelos animais para TEPT. Assim, o presente estudo investigou os 

efeitos do tratamento sistêmico e agudo com propranolol após a reativação da 

memória traumática na posterior expressão da resposta de medo associativa e nas 

demais alterações comportamentais a longo prazo já descritas neste modelo animal 

(experimento II). Como a variabilidade individual em resposta a um estresse 

traumático representa um importante aspecto do TEPT, foi utilizado neste 

experimento um critério de segregação comportamental semelhante ao utilizado no 

experimento II e as alterações comportamentais foram avaliadas no subgrupo de 

animais classificado como muito reativo (MR). Caso o tratamento prejudicasse o 

processo de reconsolidação da memória traumática, esperar-se-ia observar redução 

na expressão da resposta de medo durante a reexposição subsequente ao contexto 

previamente pareado com o choque. Se a interferência com a manutenção da 

memória traumática também influenciasse as demais alterações comportamentais, 

esperar-se-ia que a disrupção do processo de reconsolidação atenuasse essas 

modificações comportamentais. 
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Neste experimento foram realizados dois delineamentos experimentais 

(Figuras 18 e 22). No primeiro, a sessão de reativação da memória foi realizada 15 

dias após o estresse traumático (D15) e, 24 h depois, foi realizada a reexposição ao 

contexto previamente pareado com choque (D16). No segundo, a reativação da 

memória foi realizada 48 h após o estresse traumático (D2) e a reexposição ao 

contexto previamente pareado com o choque foi realizado 14 dias após (D16). Para 

uma melhor compreensão das duas etapas, a metodologia, resultados e discussão 

parcial serão apresentados de forma separada para cada delineamento e, no final, 

será apresentada a discussão geral e conclusões.  

 

5.2. Material e métodos do delineamento com sessão de reativação da 

memória no D15 

 

5.2.1. Animais 

 

Foram utilizados 76 ratos Wistar machos designados para o grupo NC (N = 

23) ou para o grupo CC (N = 53) e cada gaiola-moradia continha animais do mesmo 

grupo experimental, mas com condições de tratamento distintas.  

 

5.2.2. Sessão de reativação da memória 

 

A sessão de reativação foi realizada 15 dias após o paradigma de estresse 

traumático (D15) e consistiu na reexposição dos animais ao contexto previamente 

pareado com o choque, por 5 min. Na reativação, avaliou-se o tempo de 

congelamento que foi utilizado como índice de resposta de medo. O tempo de 

congelamento foi mensurado continuamente durante a sessão com um cronômetro. 

Após o fim da sessão, os animais foram removidos do compartimento e tratados com 

a solução salina ou propranolol (como descrito abaixo), sendo posteriomente 

transportados de volta para suas gaiolas-moradia.  

 

5.2.3. Critério de segregação  
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Para a segregação foi utilizado o tempo de congelamento durante a sessão 

de reativação, momento anterior ao tratamento farmacológico. Devido ao menor 

número de animais no grupo CC (N = 53), a segregação utilizou os percentis 30 e 70 

da distribuição do tempo de congelamento. Como o objetivo desta etapa do estudo 

foi investigar os efeitos do tratamento com propranolol na reconsolidação da 

memória traumática e nas demais alterações comportamentais de longo prazo, 

foram incluídos na análise dos dados comportamentais os animais dos grupos NC 

(N = 23) e os animais classificados como muito reativos, cujos tempos de 

congelamento foram iguais ou maiores ao 70 percentil da distribuição da medida 

(MR; N = 16) (Figura 14b). Os animais do grupo CC que não foram classificados 

como MR (N = 37) não foram incluídos na análise dos dados comportamentais. 

 

5.2.4. Tratamento 

 

O antagonista não seletivo β-adrenérgico propranolol (DL-Propranolol HCl; 

PROP; 10 mg/Kg; 1mL/Kg; Sigma) foi dissolvido em salina 0,9% e administrado 

agudamente por via intraperitonial. Como solução veículo foi utilizada salina 0,9% 

(SAL) administrada da mesma maneira que o tratamento farmacológico. Ambas as 

soluções foram administradas imediatamente após o fim da sessão de reativação. 

Para garantir a distribuição balanceada entre o tratamento farmacológico e a solução 

veículo nos animais que seriam posteriomente classificados como MR, os animais 

do grupo CC foram distinguidos em animais com tempos de congelamento altos 

(resposta de congelamento igual ou acima de 150 s) ou baixos (resposta de 

congelamento menor que 150 s) de acordo com suas respostas de congelamento 

durante a sessão de reativação. Para os animais do grupo NC, o tratamento 

farmacológico e a solução veículo foram distribuídos de forma balanceada e, assim, 

metade dos animais foi tratada com PROP e a outra metade com SAL. Após os 

tratamentos, foram formados quatro grupos: não choque-salina (NC/SAL; N = 12), 

não choque-propranolol (NC/PROP; N = 11), muito reativo-salina (MR/SAL; N = 6) e 

muito reativo-propranolol (MR/PROP; N = 10). 
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O delineamento experimental desta etapa do experimento III está ilustrado na 

figura 18. 

 
Figura 18. Delineamento experimental com sessão de reativação da memória no D15. 
 

5.2.5. Análise estatística 

 

Não foram incluídos os dados do LCE de 5 animais (NC/SAL = 2; NC/PROP = 

3), pois eles cairam do labirinto e não completaram o teste. A análise dos dados 

comportamentais foi realizada com o programa Statistica®. A normalidade de cada 

variável foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Devido ao delineamento 

experimental utilizado na seguna etapa deste experimento, optamos por unificar os 

fatores Grupo (NC e CC) e Tratamento (SAL e PROP) como um único fator 

(Grupo/Trat). Os dados que não apresentaram distribuições normais foram 

analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Já os dados que 

apresentaram distribuições normais foram analisados pelos testes de ANOVA de 

uma via (Fator: Grupo/Trat) ou para medidas repetidas (Fator: Grupo/Trat; medida 

repetida: Tempo ou Momento: 1ª apresentação do som x 2ª apresentação do som) 

seguidos pelos testes a posteriori de Duncan ou Newman-Keuls. O test t de Student 

não pareado foi utilizado para a análise da porcentagem de tempo de congelamento 

durante a sessão de reativação. A representação gráfica dos dados utilizou a média 

± e.p.m. para as variáveis paramétricas e a mediana e o intervalo interquartil para as 

variáveis não paramétricas. O nível de significância estabelecido para diferenças 

estatisticamente relevantes foi de P ≤ 0,05. 

 

5.3. Resultados 
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5.3.1. Efeitos do tratamento com propranolol na primeira reexposição ao 

contexto previamente pareado com o choque (D16) 

 

 Não foi observada diferença na porcentagem de tempo de congelamento dos 

animais CC durante a sessão de reativação da memória no D15 [t(51) = - 1,63; P = 

0,11; Figura 19a). Vinte quatro horas depois, os animais foram reexpostos ao 

contexto previamente pareado com o choque (D16). A ANOVA para medidas 

repetidas revelou efeito do fator Grupo/Trat, do fator Tempo e uma interação entre 

os fatores [F(12,140) = 2,84, P < 0,01; Figura 19b). Os animais MR, independente do 

tratamento, apresentaram maiores tempos de congelamento do que os animais NC 

durante toda reexposição (P < 0,04 para todos as comparações). Os subgrupos NC 

apresentaram tempos de congelamento semelhantes durante toda sessão (P > 0,05) 

e os subgrupos MR também não diferiram entre si quanto ao tempo de 

congelamento durante a reexposição (P > 0,05). 

 

Figura 19. a) Na sessão de reativação da memória (D15) os animais CC não diferiram quanto à 
porcentagem de tempo de congelamento. Após essa sessão, o grupo foi distribuído de acordo com o 
tratamento. b) Na reexposição ao contexto pareado ao choque (D16), os animais MR apresentaram 
maiores tempos de congelamento do que os grupos NC e não foi observada diferença do tempo de 
congelamento entre os grupos MR. * Diferente do grupo NC/SAL; # Diferente do grupo NC/PROP. 
Foram utilizados de 6 a 12 animais/grupo.  

 

5.3.2. Efeitos do tratamento com propranolol na avaliação comportamental no 

LCE 
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Os animais não diferiram quanto às porcentagens do número de entradas e 

do tempo de permanência nos braços abertos e fechados, além de não diferirem 

quanto ao número de quadrantes percorridos nos braços abertos (P > 0,05). Os 

animais MR/PROP ambularam menos do que os demais grupos nos braços 

fechados (P < 0,03, Figura 20c), além de apresentarem maior imobilidade durante o 

teste quando comparados aos grupos NC/SAL e NC/PROP (P < 0,02, Figura 20d).    

 

Figura 20. Análise comportamental no LCE. a) Porcentagem do tempo de permanência. b) 
Porcentagem do número de entradas. c) Ambulação e d) tempo de imobilidade no labirinto. Os 
gráficos de a a c utilizam a média ± e.p.m. e o gráfico d utiliza a mediana e o intervalo interquartil. * 
Diferente do grupo NC/SAL; # Diferente do grupo NC/PROP; $ Diferente do grupo MR/SAL. Foram 
utilizados de 6 a 10 ratos/grupo.  

 

5.3.3. Efeitos do tratamento com propranolol na avaliação comportamental no 

teste de medo não associativo 

 

Antes da apresentação do pulso sonoro, a ANOVA de uma via revelou efeito 

do fator Grupo/Trat [F(3,35) = 4,82, P= 0,01], no qual os animais MR ambularam 

menos na região periférica da arena do que os grupos NC (P < 0,05; Figura 21b). O 
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teste de Kruskal-Wallis apontou efeito do fator Grupo/Trat [H(3) = 10,82, P = 0,01], no 

qual o grupo MR/PROP apresentou maior tempo de congelamento do que o grupo 

NC/PROP antes da apresentação do pulso sonoro (P = 0,02; Figura 21c). Após a 

apresentação do pulso sonoro, a ANOVA para medidas repetidas revelou efeito do 

fator Grupo/Trat, do fator Momento (1ª apresentação do pulso sonoro x 2ª 

apresentação do pulso sonoro) e interação entre os fatores [F(3,35) = 3,33, P = 0,03]. 

Durante a primeira apresentação do som, os grupos não diferiram entre si quanto ao 

tempo de congelamento (P > 0,05), enquanto que na segunda apresentação, o 

grupo MR/SAL apresentou maior tempo de congelamento do que os demais grupos 

(P < 0,02). O grupo MR/PROP, por sua vez, não diferiu dos grupos NC (P > 0,05). 

Todos os grupos, com exceção do NC/PROP, apresentaram aumento no tempo de 

congelamento da 1ª para a 2ª apresentação do som (P< 0,05; Figura 21d).  

 

Figura 21. a) Ambulação pré-som na região central da arena. b) Antes da apresentação do som, os 
animais MR exploraram menos a região periférica do campo aberto. c) Os animais MR/PROP 
apresentaram maior tempo de congelamento do que o grupo NC/PROP. d) Na segunda apresentação 
do som, o grupo MR/SAL apresentou maior tempo de congelamento do que os demais grupos. Os 
gráficos a, b e d utilizam a média ± e.p.m. e o gráfico c utiliza a mediana e o intervalo interquartil. * 
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Diferente do grupo NC/SAL; # Diferente do grupo NC/PROP; & Diferente do grupo MR/PROP. Foram 
utilizados de 6 a 12 animais/grupo.  

 

5.3.4. Efeitos do tratamento com propranolol na segunda reexposição ao 

contexto previamente pareado ao choque (D50)  

 

A ANOVA de uma via revelou efeito do fator Grupo/Trat [F(3,34) = 10,67, P < 

0,01] e os animais MR apresentaram maior porcentagem de tempo de congelamento 

do que os animais NC (Figura 22a). Na análise minuto a minuto da reexposição, a 

ANOVA para medidas repetidas revelou efeito do fator Grupo/Trat e interação entre 

os fatores [F(12,136) = 2,68, P < 0,01]. Os ratos do grupo MR/SAL congelaram mais do 

que os animais do grupo NC/SAL no quarto minuto da sessão (P = 0,04; Figura 22b), 

enquanto que os animais do grupo MR/PROP apresentaram maiores tempos de 

congelamento do que os animais NC/SAL e NC/PROP nos dois primeiros minutos 

de reexposição (P < 0,01; Figura 22b). Os grupos NC não diferiram entre si durante 

toda a sessão e o mesmo foi observado entre os grupos MR. 

 
Figura 22. a) Animais MR expressaram maior porcentagem de tempo de congelamento do que 
animais NC. b) A análise minuto a minuto da reexposição revelou diferenças no tempo de 
congelamento entre os grupos em minutos específicos da sessão. * Diferente do grupo NC/SAL; # 
Diferente do grupo NC/PROP. Foram utilizados de 6 a 12 animais/grupo.     

 

5.4. Discussão parcial  

 

Na primeira etapa do experimento III foi utilizado um delineamento 

experimental semelhante àquele usado no experimento II e foi investigado o efeito 
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do tratamento sistêmico e agudo com propranolol na reconsolidação da memória 

traumática e nas demais alterações comportamentais em um modelo para o estudo 

de TEPT baseado no CMC. Como apenas uma parcela dos indivíduos expostos a 

uma situação traumática desenvolvem TEPT (7,12), os animais do grupo CC foram 

segregados e, na análise comportamental, foram incluídos apenas aqueles 

classifcados com muito reativos (MR). O tratamento com propranolol após a 

reativação da memória traumática, realizada 15 dias após o paradigma de estresse 

traumático, não alterou a expressão da resposta de medo dos animais MR quando 

reexpostos ao contexto previamente pareado com o choque 24 h ou 34 dias (D50) 

após o tratamento, sugerindo que o tratamento não interferiu com o processo de 

reconsolidação da memória traumática. 

Embora não tenha sido observado prejuízo na reconsolidação da memória 

traumática após o tratamento, ainda poder-se-ia observar efeito do tratamento sobre 

os demais testes comportamentais. Na análise comportamental do LCE, os animais 

MR/PROP apresentaram menor ambulação nos braços fechados e maior 

imobilidade durante o teste. Contrário às nossas expectativas, o grupo MR/SAL não 

apresentou as alterações comportamentais no LCE como anteriormente descritas 

nos animais MR (experimento II) e isso poderia ser explicado pelo menor número de 

animais nesse grupo quando comparado ao grupo MR/PROP.  

No teste de medo não associativo, os animais MR ambularam menos na 

região periférica da arena do que os animais controle antes da apresentação do 

pulso sonoro e esse dado está em consonância com o que foi observado no grupo 

MR no experimento II deste estudo, indicando que os animais MR exploram menos 

um ambiente novo. Apenas os animais MR/PROP expressaram maior tempo de 

congelamento antes do som quando comparados ao grupo NC/PROP. Após a 

segunda apresentação do pulso sonoro, os animais MR/SAL expressaram maior 

tempo de congelamento do que os demais grupos, sugerindo sensibilização da 

resposta comportamental mais acentuada nesse grupo. Os animais do grupo 

MR/PROP, por sua vez, não diferiram estatisticamente dos grupos controles, 

sugerindo que o tratamento com propranolol após a reativação da memória 

traumática no D15 atenuou a expressão da resposta de congelamento durante a 

apresentação de um estímulo desconhecido em um ambiente novo.  
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A falta de interferência do propranolol sobre o processo de reconsolidação 

poderia ser explicada pelo intervalo de tempo entre o treino na tarefa e a 

reativação/tratamento. Assim, para testar se intervalos de tempo menores revelariam 

algum efeito do tratamento, na segunda etapa do experimento III, a sessão de 

reativação da memória e tratamento foram realizados 2 dias após o paradigma de 

estresse (D2) e os animais foram reexpostos ao contexto pareado com o choque 14 

dias depois (D16). As demais avaliações comportamentais, que incluíram o teste do 

LCE, da resposta de medo não associativa e a segunda avaliação da memória 

associativa, também foram realizadas nesta etapa. 

 

5.5. Material e métodos do delineamento com sessão de reativação da 

memória no D2 

 

5.5.1. Animais 

 

Foram utilizados 44 ratos Wistar machos designados para o grupo NC (N = 8) 

ou para o grupo CC (N = 36) e cada gaiola-moradia continha animais do mesmo 

grupo experimental, mas com condições de tratamento distintas.  

 

5.5.2. Sessão de reativação da memória 

 

A sessão de reativação foi realizada 2 dias após o paradigma de estresse 

traumático (D2) e consistiu na reexposição dos animais ao contexto previamente 

pareado com o choque, por 5 min. Nessa sessão foi avaliado o tempo de 

congelamento e esta medida foi utilizada como índice da resposta de medo. O 

tempo de congelamento foi mensurado continuamente com um cronômetro. Após o 

fim da sessão, os animais foram removidos do compartimento, tratados com solução 

salina ou propranolol e transportados de volta para suas gaiolas-moradia.  

 

5.5.3. Critério de segregação  
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A segregação dos animais do grupo CC (N = 36) foi realizada de forma 

semelhante à descrita no item 5.2.3. Nesta etapa também só foram incluídos na 

análise dos dados comportamentais os animais dos grupos NC (N = 8) e os animais 

classificados como muito reativos, cujos tempos de congelamento foram iguais ou 

maiores ao percentil 70 da distribuição da medida (MR; N = 11). Os ratos do grupo 

CC que não foram classificados como MR (N = 25) não foram incluídos na análise 

dos dados comportamentais. 

 

5.5.4. Tratamento 

 

O tratamento e preparo do propranolol e da solução veículo foram feitos da 

mesma forma daquela descrita no item 5.2.4. Ambas as soluções foram 

administradas imediatamente após o fim da sessão de reativação e o 

balanceamento da distribuição do tratamento farmacológico e da solução veículo 

entre os ratos do grupo CC foi feito como descrito no item 5.2.4. Após os 

tratamentos, foram formados três grupos: não choque-salina (NC/SAL; N = 8), muito 

reativo-salina (MR/SAL; N = 5) e muito reativo-propranolol (MR/PROP; N = 6). 

O delineamento experimental desta etapa do experimento III está ilustrado na 

figura 23. 

 
Figura 23. Delineamento experimental com sessão de reativação da memória no D2. 
 

5.5.5. Análise estatística 

 

Não foram obtidos os dados do LCE de 9 animais. Os dados de 8 ratos 

(NC/SAL = 4; MR/SAL = 2; MR/PROP = 2) não foram incluídos por falha técnica na 

aquisição das gravações durante o teste. O nono rato, pertencente ao grupo 

MR/PROP, não completou o teste e, por isso, não foi incluído na análise. A análise 
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dos dados comportamentais foi realizada com o programa Statistica®. A normalidade 

de cada variável foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Como no delineamento 

experimental anterior, com a sessão de reativação no D15, os grupos NC 

apresentaram tempos de congelamento equivalentes durante a reexposição ao 

contexto previamente pareado ao choque (Figura 19a e 19b), optamos neste 

delineamento por apenas utilizar o grupo NC/SAL como controle. Como 

consequência disso, fez-se a unificação dos fatores Grupo (NC e CC) e Tratamento 

(SAL e PROP) em um único fator (Grupo/Trat) e esse fator foi utilizado na análise 

estatística. Os dados que não apresentaram distribuição normal foram analisados 

pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Já os dados que apresentaram 

distribuição normal foram analisados pelos testes de ANOVA de uma via (Fator: 

Grupo/Trat) ou para medidas repetidas (Fator: Grupo/Trat; medida repetida: Tempo 

ou Momento: 1ª apresentação do som x 2ª apresentação do som) seguidos pelos 

testes a posteriori de Duncan ou Newman-Keuls. O test t de Student não pareado foi 

utilizado para a análise da porcentagem de tempo de congelamento durante a 

sessão de reativação. A representação gráfica dos dados utilizou a média ± e.p.m. 

para as variáveis paramétricas e a mediana e o intervalo interquartil para as 

variáveis não paramétricas. O nível de significância estabelecido para diferenças 

estatisticamente relevantes foi de P ≤ 0,05. 

 

5.6. Resultados 

 

5.6.1. Efeito do tratamento com propranolol na primeira reexposição ao 

contexto previamente pareado ao choque (D16)  

Animais do grupo CC, divididos após a sessão de reativação em MR/SAL e 

MR/PROP, apresentaram tempos de congelamento semelhantes durante a sessão 

de reativação da memória [t(33) = -0,24, P = 0,81, Figura 24a). Durante a reexposição 

ao contexto previamente pareado ao choque (D16), a ANOVA para medidas 

repetidas revelou efeito do fator Grupo/Trat [F(2,16) = 23,53, P < 0,01], no qual os 

grupos MR apresentaram maiores tempos de congelamento do que os animais do 

grupo NC/SAL (P < 0,01 para ambas comparações, Figura 24b). A análise de 
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variância também mostrou efeito do fator Tempo [F(4,64) = 3,34, P = 0,02], no qual 

houve uma tendência estatística do tempo de congelamento no quinto minuto ser 

menor do que o tempo de congelamento no primeiro e segundo minutos (P = 0,08 e 

P = 0,07, respectivamente). 

 

Figura 24. a) Na sessão de reativação (D2) os animais CC não diferiram quanto a porcentagem de 
tempo de congelamento. Após a reativação da memória, esse grupo foi dividido de acordo com o 
tratamento. b) Na reexposição ao contexto previamente pareado ao choque (D16), os animais MR 
apresentaram maior tempo de congelamento do que o grupo NC/SAL. * Diferente do grupo NC/SAL. 
Foram utilizados de 5 a 8 ratos/grupo. 

 

5.6.2. Efeitos do tratamento com propranolol no teste do LCE 

 

Não foram observadas diferenças entre os grupos quanto a porcentagem de 

tempo de permanência (P > 0,05) e do número de entradas nos braços do labirinto 

(P = 0,30). Quanto ao número de quadrantes percorridos, o teste de Kruskal-Wallis 

revelou efeito do fator Grupo/Trat [H(2) = 6,56, P = 0,04) e a comparação entre 

grupos mostrou uma tendência dos animais MR/SAL ambularem menos nos braços 

fechados do que os ratos NS/SAL (P = 0,08, Figura 25c). Não foram detectadas 

diferenças entre os grupos na ambulação nos braços abertos (P = 0,81) e no tempo 

de imobilidade durante o teste (P = 0,16). 
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Figura 25. Análise comportamental no LCE. a) Porcentagem do tempo de permanência. b) 
Porcentagem do número de entradas. c) Ambulação e d) tempo de imobilidade no labirinto. Todos os 
gráficos apresentam a mediana e o intervalo interquartil. Foram utilizados de 3 a 8 animais/grupo.  

 

5.6.3. Efeitos do tratamento com propranolol na avaliação comportamental no 

teste de medo não associativo 

 

Não foram encontradas diferenças entre os grupos na ambulação nas regiões 

central (Figura 26a) e periférica (Figura 26b) da arena e no tempo de congelamento 

antes da apresentação do pulso sonoro (Figura 26c). Após a apresentação do som, 

a ANOVA para medidas repetidas revelou efeito do fator Momento (1ª apresentação 

do som vs. 2ª apresentação do som) [F(1,16) = 16,15, P < 0,01], no qual o tempo de 

congelamento na segunda apresentação foi maior do que na primeira (Figura 26d). 

A análise de variância também apontou uma tendência estatística para o efeito do 

fator Grupo/Trat (P = 0,06), no qual os grupos MR apresentaram maiores tempos de 

congelamento do que o grupo NC/SAL. 
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Figura 26. a) Ambulação na região central e b) periférica do campo aberto antes da apresentação do 
som. c) Resposta de congelamento antes da apresentação do som. d) Houve aumento no tempo de 
congelamento da 1ª para a 2ª apresentação do som. Os gráficos a e d apresentam a média ± e.p.m. 
e os gráficos b e c apresentam a mediana e o intervalo interquartil. @ Diferente da 1ª apresentação 
do som. NC/SAL = 8 animais; MR/SAL = 5 ratos e MR/PROP = 6 animais.   

 

5.6.4. Efeitos do tratamento com propranolol na segunda reexposição ao 

contexto previamente pareado ao choque (D50)  

 

A ANOVA de uma via não revelou efeito do fator Grupo/Trat na porcentagem 

do tempo de congelamento (Figura 27a) e a ANOVA para medidas repetidas 

também não mostrou efeitos dos fatores ou uma interação entre eles (Figura 27b). 
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Figura 27. a) Porcentagem do tempo de congelamento. b) Análise minuto a minuto da reexposição. 
NC/SAL = 8 animais; MR/SAL = 5 ratos e MR/PROP = 6 animais.     

 

5.7. Discussão parcial 

 

Na segunda etapa do presente experimento, foi avaliada se a ausência de 

efeito do tratamento com propranolol sobre a expressão da memória associativa, 

quando realizada 15 dias após o paradigma de estresse traumático, seria decorrente 

do longo intervalo entre a aquisição do paradigma e a reativação da memória. Para 

isso, a sessão de reativação e tratamento foram realizados 2 dias após a aquisição 

do paradgima de estresse e os animais foram reexpostos ao contexto previamente 

pareado com o choque 14 dias depois (D16). Embora administrado mais próximo do 

evento traumático, o tratamento com propranolol também não reduziu a expressão 

da resposta de medo avaliada 14 dias depois, sugerindo que o tratamento não 

interferiu com o processo de reconsolidação e, consequentemente, não prejudicou a 

expressão da resposta de medo dos animais MR. Com este delineamento 

experimental também não foi observado maior tempo de congelamento nos animais 

MR quando comparados ao grupo controle 50 dias após o paradigma de estresse, e 

isso poderia ser explicado pela grande variabilidade observada nos grupos durante 

essa reexposição.  

Embora apresentado na sessão de resultados, a análise dos dados do teste 

do LCE dos animais tratados após a reativação no D2 é preliminar, uma vez que 

uma falha na aquisição dos vídeos de 8 animais reduziu drasticamente o tamanho 
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da amostra com a qual foi possível realizar a avaliação dos parâmetros 

comportamentais. A partir desta avaliação preliminar, foi observada menor 

ambulação nos braços fechados dos animais MR/SAL quando comparados aos 

animais NC/SAL e não foram observadas diferenças entre os grupos nos demais 

parâmetros analisados.  

No teste de medo não associativo, não foi observada a atenuação no tempo 

de congelamento nos animais MR/PROP como observado no delineamento anterior, 

sugerindo que a atenuação da sensibilização da resposta de medo seria obtida após 

um determinado intervalo de tempo entre o estresse traumático e a reativação da 

memória/tratamento.  

 

5.8. Discussão geral  

 

No presente experimento foi investigado o efeito do tratamento sistêmico e 

agudo com propranolol na reconsolidação da memória traumática e nas demais 

alterações comportamentais em um modelo putativo para o estudo de TEPT. Como 

nem todos os indivíduos expostos a uma situação traumática desenvolvem TEPT, os 

animais submetidos ao estresse traumático foram segregados e, na análise 

comportamental, foram incluídos aqueles classifcados com muito reativos (MR), 

cujas alterações comportamentais mimetizariam alguns sintomas observados em 

pacientes com TEPT. Estudos prévios em roedores mostram que o processo de 

reconsolidação da memória emocional é modulado pelo sistema noradrenérgico e já 

foi demonstrado que o uso de antagonistas dos receptores β-adrenérgicos prejudica 

esse processo (92,93,186). No presente estudo, no entanto, o tratamento com 

propranolol após a reativação da memória traumática, não alterou a expressão da 

resposta de medo dos animais MR quando reexpostos ao contexto previamente 

pareado com o choque. Essa ausência de efeito do tratamento não foi decorrente do 

intervalo de tempo entre o treino no paradigma e a sessão de reativação (15 dias, na 

primeira etapa do experimento), uma vez que a realização da reativação da 

memória/tratamento 2 dias após o treino no paradigma (D2) também não alterou a 

expressão da resposta de medo dos animais MR/PROP, sugerindo que a droga não 

interferiu com o processo de reconsolidação da memória. Em geral, estudos que 
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relatam prejuízo na reconsolidação da memória com a administração de propranolol 

realizam a habituação dos animais ao contexto da aquisição da tarefa 24 h antes do 

treino e já é descrito na literatura efeito da novidade tanto para a facilitação da 

consolidação da memória produzida pelos glicocorticóides na tarefa de 

reconhecimento de objetos (188) quanto para a expressão da resposta de medo no 

condicionamento de medo ao som, utilizando um choque de baixa intensidade (189). 

É interessante ressaltar que para ambos os estudos, os efeitos da novidade foram 

associados a uma ativação do sistema noradrenérgico. Assim, a não familiaridade 

dos animais ao contexto de aquisição do paradigma de estresse no presente 

experimento talvez tenha influenciado a formação da memória desse evento, 

tornando-a mais resistente a interferências. É importante ressaltar que embora uma 

parcela dos estudos que realizam manipulações na reconsolidação utilizam sessões 

de reativação da memória muito breves (30s - 90 s) (92,93,186), outros utilizam 

sessões de reativação da memória semelhantes àquela utilizada no presente 

experimento (190,191), indicando que uma reativação de 5 min seria suficiente para 

tornar lábil a memória e, assim, suceptível a interferências.     

A análise comportamental do LCE na primeira etapa deste experimento 

revelou alterações em alguns dos parâmetros mensurados. Um estudo prévio, 

utilizando o modelo pré-clínico de TEPT de exposição a uma pista do predador, 

mostrou que o tratamento intracerebroventricular (i.c.v.) com anisomicina, um 

inibidor de síntese proteíca, após a exposição a uma pista associada ao evento 

traumático não reverteu o comportamento do tipo ansioso observado em ratos 

expostos ao evento traumático. Contudo, quando o mesmo tratamento foi 

administrado 1 h antes ou 1 h após o paradigma de estresse traumático, observou-

se reversão dessas alterações comportamentais, sugerindo que o processo de 

reconsolidação da memória traumática seria menos susceptível a interferências 

quando comparado ao processo de consolidação (161).    

No teste de medo não associativo, os animais do grupo MR/PROP, 

submetidos à reativação da memória e tratamento no D15, apresentaram atenuação 

da resposta de medo quando comparados ao grupo MR/SAL. Essa redução do 

tempo de congelamento não foi observada nos animais MR/PROP submetidos à 

sessão de reativação e tratamento no D2, sugerindo que a atenuação da 
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sensibilização da resposta de medo seria obtida após um determinado intervalo de 

tempo entre o estresse traumático e a reativação da memória/tratamento. 

Camundongos submetidos a um paradigma de estresse traumático, semelhante ao 

utilizado no presente estudo, exibem sensibilização da resposta de medo mais 

evidente a um estímulo acústico não familiar 14 e 28 dias após o paradigma de 

estresse, enquanto que a resposta de medo associativa, avaliada pela exposição ao 

contexto previamente pareado ao choque, já é evidente 1 dia após o paradigma 

(126). É interessante ressaltar que o efeito dependente do tempo para o 

estabelecimento da sensibilização induzida por um estímulo estressor também já foi 

descrito para outras respostas comportamentais, como a de sobressalto (192). No 

presente experimento, o tratamento com propranolol foi realizado 15 dias após o 

estresse traumático, momento no qual as possíveis alterações neurobiológicas 

subjacentes ao processo de sensibilização já estariam presentes. Alguns estudos 

apontam para possíveis mecanismos moleculares e alterações morfológicas que 

seriam relevantes para o processo de sensibilização. Vyas e colaboradores (193) 

mostraram que ratos expostos por 10 dias ao estresse de imobilização 

apresentaram redução na porcentagem do tempo de permanência e no número de 

entradas dos braços abertos do LCE e aumento na arborização dendrítica de 

neurônios no núcleo basolateral da amígdala 21 dias após o fim do protocolo de 

estresse, indicando remodelamento dendrítico duradouro nessa estrutura. Já 

Rajbhandari e colaboradores (194) mostraram que a exposição repetida ao predador 

induziu sensibilização de longo prazo nos receptores noradrenérgicos no núcleo 

basolateral da amígdala de ratos. A partir dos estudos descritos acima, pode-se 

sugerir que o remodelamento de neurônios na amígdala e/ou a modificação da 

sinalização noradrenérgica nessa estrutura representariam possíveis mecanismos 

para o processo de sensibilização a longo prazo induzido por um estressor. Além da 

amígdala, o núcleo leito da estria terminal (NLET) representa outra estrutura que 

poderia participar desse processo, uma vez que lesões eletrolíticas ou manipulações 

farmacológicas do NLET alteram o processo de sensibilização avaliado pela 

resposta de sobressalto (195,196). A partir dessas e outras evidências, alguns 

autores sugerem que o NLET apresenta importante papel para a expressão de 

comportamentos defensivos, como o congelamento, em situações em que a 
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ocorrência de um estímulo aversivo não pode ser prevista (197). Assim, seria 

interessante verificar se os animais MR do presente experimento apresentam 

alterações morfológicas na amígdala e/ou modificações na sinalização 

noradrenérgica nessa estrutura ou no NLET 15 dias após o estresse traumático. 

Além disso, como no presente experimento o tratamento com propranolol foi 

realizado após a reativação da memória traumática, seria interessante investigar se 

o efeito de atenuação na resposta de medo a um estímulo desconhecido conta com 

a participação de mecanismos neurobiólogicos envolvidos também com a memória 

associativa ou se o mesmo efeito seria observado na ausência da sessão de 

reativação da memória. 

 

5.9. Conclusões 

 

O tratamento agudo e sistêmico com propranolol após a reativação da 

memória traumática, realizado 15 dias após o paradigma de estresse, não interferiu 

com o processo de reconsolidação dessa memória, mas atenuou a sensibilização da 

resposta de medo a um estímulo acústico desconhecido apresentado em um 

ambiente novo nos animais classificados como muito reativos.          
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6. Considerações finais 

 

O presente estudo buscou avaliar as alterações comportamentais e 

neurobiológicas em diferentes subpopulações de ratos expostos a um paradigma de 

estresse traumático. A avaliação da variabilidade individual em resposta a um 

estresse traumático é relevante, não só por aproximar o modelo pré-clínico dos 

dados epidemiológicos relatados para o TEPT, como também por permitir a análise 

de modificações comportamentais e neurobiológicas exclusivas e/ou mais ou menos 

acentuadas em animais classifcados como mais ou menos reativos. A partir dessa 

avaliação, ampliamos a caracterização desse modelo iniciada anteriormente por 

Girardi e colaboradores (2013) e reforçamos sua adequação como modelo para o 

estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia desse transtorno. Para isso, o 

estudo foi dividido em alguns experimentos. No Experimento I buscamos avaliar se a 

habituação a diferentes aspectos da manipulação dos animais realizada antes do 

paradigma de estresse influenciaria as modificações comportamentais a longo prazo 

induzidas pelo paradigma de estresse traumático. No Experimento II avaliamos a 

atividade neuronal de diferentes estruturas encefálicas após os testes de medo 

associativo e não associativo para investigar possíveis alterações no padrão de 

atividade neuronal que acompanhariam as modificações comportamentais 

observadas. Nesta etapa, estabelecemos e utilizamos um critério de segregação, 

buscando aproximar o modelo pré-clínico daquilo que é relatado na clínica e também 

para investigar se animais classificados como muito ou pouco reativos 

apresentariam alterações comportamentais e neurobiológicas distintas. Por último, 

no Experimento III, utilizou-se uma abordagem farmacológica para explorar o efeito 

de uma manipulação no sistema noradrenérgico realizada após a reativação da 

memória traumática na expressão subsequente da memória associativa e nas 

demais modificações comportamentais.  

Como principais conclusões estabelecidas durante a realização do estudo 

podemos listar:    

 A habituação a diferentes aspectos da manipulação dos animais não teve 

impacto na expressão das respostas de medo associativa e não associativa, mas 

amenizou algumas alterações comportamentais no teste do LCE; 
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 A segregação dos animais submetidos ao estresse traumático possibilitou a 

distinção de diferentes subgrupos, sendo que aqueles classificados com muito 

reativos apresentaram alterações comportamentais marcantes, como maior resposta 

de medo associativa e não associativa, comportamento do tipo ansioso e prejuízo do 

comportamento exploratório no teste do LCE. As análises de correlação a partir dos 

dados obtidos da expressão de Fos nas diversas estruturas do cérebro indicaram 

que os animais muito reativos apresentaram padrão oposto de atividade entre o 

CPFm e o HPC ventral após a primeira reexposição ao contexto previamente 

associado ao choque. Além disso, foram observadas associações positivas entre a 

expressão de Fos na PAG dorsal e no HPC ventral e a resposta de medo após a 

exposição a um estímulo acústico novo apresentado em um ambiente não familiar, 

sugerindo que essas estruturas participam da expressão da resposta de medo a 

estímulos não relacionados ao evento traumático.  

 A manipulação do sistema noradrenérgico, pelo tratamento sistêmico e agudo 

com o antagonista não seletivo dos receptores β-adrenérgicos propranolol, não 

prejudicou a reconsolidação da memória traumática dos animais classificados como 

muito reativos, mas atenuou a sensibilização da resposta de medo não associativa, 

avaliada pela apresentação de um estímulo acústico desconhecido em um ambiente 

não familiar, indicando possível efeito da intervenção, quando realizada 15 dias após 

o estresse traumático, na expressão da sensibilização da resposta de medo. 
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