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RESUMO 

 

A exposição ao estresse crônico de derrota social pode promover déficits de 

investigação social, às vezes associados a outros comportamentos do tipo 

depressivo (como anedonia e redução da motivação por recompensas), além de 

alterar a sinalização dopaminérgica no núcleo accumbens (NAc) de roedores. No 

NAc, assim como em outras regiões encefálicas, receptores dopaminérgicos D1 e 

D2 parecem desempenhar papéis distintos nas respostas ao estresse e ao 

comportamento social. Além disso, tanto a função mesolímbica dopaminérgica 

quanto os comportamentos sociais são modulados pelos receptores CRF1 do fator 

liberador de corticotrofina. No presente estudo, objetivamos investigar as 

consequências da exposição repetida à derrota social sobre a liberação de 

dopamina no NAc durante a investigação social e o comportamento operante para 

obtenção de reforço de sacarose. Para isso, camundongos machos C57BL/6J foram 

expostos a 10 dias de derrota social e avaliados durante testes de investigação 

social e de comportamento operante para reforço de sacarose, em esquemas de 

razão fixa 1 (RF-1) e razão progressiva (RP), enquanto a liberação de dopamina no 

NAc foi monitorada usando voltametria cíclica de rápida varredura. Além disso, 

investigamos os efeitos dos tratamentos com antagonistas de receptores D1, D2 ou 

CRF1 na investigação social de camundongos expostos à derrota social. Para isso, 

camundongos suíços machos foram expostos à derrota social e testados para 

investigação social após tratamento sistêmico com os antagonistas seletivos. 

Nossos dados mostraram que a derrota social promoveu evitação social e maior 

frequência de eventos de liberação de dopamina durante a investigação social. No 

entanto, o estresse social não produziu mudança comportamental ou na liberação 

dopaminérgica no NAc durante o comportamento operante para reforço de 

sacarose. Ainda, o estresse de derrota social não induziu outros comportamentos 

do tipo depressivo, como redução da capacidade hedônica, diminuição do 

comportamento de autocuidado e aumento do comportamento de desamparo. Além 

disso, os déficits de investigação social não foram alterados pelo antagonismo de 

receptores D1, mas foram atenuados pelo antagonismo de receptores D2. O 

antagonismo de receptores CRF1 pareceu intensificar os déficits sociais 

promovidos pelo histórico de derrota social. Nossos resultados sugerem que a 
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exposição à derrota social induziu alterações comportamentais e na função 

mesolímbica dopaminérgica que são seletivas para contextos e comportamentos 

sociais. Além disso, os déficits sociais induzidos pela derrota social puderam ser 

modulados pela sinalização mediada por receptores D2 e CRF1. Os receptores D1 

parecem estar menos relacionados ao comportamento de investigação social ou 

aos déficits sociais promovidos pelo estresse de derrota social. 
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ABSTRACT 

 

Exposure to chronic social defeat stress may promote social investigation 

deficits, sometimes associated with other depressive-like behaviors (such as 

anhedonia and reduced motivation directed to rewards), in addition to altering 

dopaminergic signaling in the nucleus accumbens (NAc) of rodents. In NAc, as in 

other brain regions, dopaminergic receptors D1 and D2 seem to play different roles 

in responses to stress and social behavior. In addition, both dopaminergic 

mesolimbic function and social behaviors are modulated by corticotropin-releasing 

factor type 1 receptors (CRF1). In the present study, we aimed to investigate the 

consequences of repeated exposure to social defeat on accumbal dopamine release 

during social investigation and operant behavior for sucrose reinforcement. For this, 

male C57BL/6J mice were exposed to 10 days of social defeat and evaluated during 

social investigation and operant behavior for sucrose reinforcement, in fixed ratio 1 

(FR-1) and progressive ratio (PR) schedules, while accumbal dopamine release was 

monitored using fast-scan cyclic voltammetry. In addition, we investigated the effects 

of treatments with D1, D2 or CRF1 receptor antagonists on the social investigation 

of mice exposed to social defeat. For this, Swiss male mice were exposed to social 

defeat and tested for social investigation after systemic treatment with selective 

antagonists. Our data showed that social defeat promoted social avoidance and an 

increased frequency of dopamine release events during social investigation. 

However, social stress did not induce changes in behavior or accumbal dopamine 

release during sucrose reinforcement tests. Social defeat stress also did not induce 

other depressive-like behaviors, such as decreased hedonic capacity, diminished 

self-care behavior and increased despair behavior. In addition, social investigation 

deficits were not altered by D1 receptors antagonism, but were attenuated by D2 

receptors antagonism. CRF1 receptors antagonism seemed to intensify the social 

deficits promoted by social defeat. Our results suggest that exposure to social defeat 

induced changes in behavior and dopaminergic mesolimbic function that are 

selective to social contexts and social behaviors. In addition, social deficits induced 

by social defeat could be modulated by D2- and CRF1-mediated signaling. D1 

receptors seem to be less related to social investigation behavior or social deficits 

induced by social defeat stress. 



 

 

Aspectos gerais 



Aspectos gerais          2 

 

 

1 ASPECTOS GERAIS 

 

1.1 Breve histórico sobre os conceitos de homeostase, alostase e carga 

alostática 

 

Em 1865, o médico e fisiologista francês Claude Bernard publicou seu livro 

“Introdução ao estudo de medicina experimental”, no qual utilizou pela primeira vez 

o conhecido termo “milieu intérieur” ou “meio interno”. Segundo Bernard, um 

organismo vivo tende a manter uma constância corporal interna a despeito das 

variações do meio externo (Bernard, 1865). Buscando ampliar o conceito de 

“fisiologia do meio interno”, Walter Bradford Cannon propôs a utilização do termo 

“homeostase” (do grego homeo = mesmo; stasis = ficar) (Davies, 2016). Segundo 

Cannon:  

 

As reações fisiológicas coordenadas que mantêm a maioria dos 
estados estacionários do corpo são tão complexas e peculiares ao 
organismo vivo, que foi sugerida uma designação específica para 
esses estados - a homeostase. Pode-se oferecer objeção ao uso do 
termo estase (stasis), como implicando algo fixo e imóvel, uma 

estagnação. Estase significa, no entanto, não apenas isso, mas 
também uma condição; e é nesse sentido que o termo é empregado 
(Cannon, 1929).  

 

Assim, para Cannon, a ativação dos mecanismos fisiológicos visa a 

conservação do estado de homeostase que, por sua vez, pode ser definido como a 

manutenção de uma condição relativamente constante do meio interno corporal, 

apesar da exposição a frequentes alterações do ambiente no qual o organismo está 

inserido (Souza et al., 2015).  

Em 1936, o endocrinologista austro-húngaro Hans Selye publicou um 

trabalho no qual demonstrava que ratos expostos a estímulos deletérios de 

diferentes naturezas, como lesão cirúrgica, exercício físico excessivo, frio ou 

intoxicações com drogas, apresentavam uma mesma síndrome bem característica: 

a Síndrome de Adaptação Geral. 

A Síndrome de Adaptação Geral, proposta e descrita por Selye, apresenta 

três fases distintas: a Reação de Alarme, o Estágio de Resistência e o Estágio de 
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Exaustão. Durante a Reação de Alarme, que ocorre algumas horas após o início da 

aplicação do estímulo deletério, Selye descreveu a ocorrência de uma série de 

sintomas, que incluíam a redução do tamanho de alguns órgãos (como baço e timo), 

perda de gordura tecidual e tônus muscular, formação de edema, entre outros. No 

decorrer do Estágio de Resistência, iniciado cerca de 48 h após aplicação do 

estímulo adverso, foram observados sintomas bastante distintos dos verificados na 

fase inicial da síndrome. Dentre as alterações presentes nesse segundo estágio, 

estavam o aumento das glândulas adrenais, presença massiva de basófilos na 

pituitária e produção de hormônio adrenotrófico por essa mesma glândula. Caso o 

animal continuasse a ser brandamente exposto ao estímulo deletério, a 

funcionalidade e aspecto de seus órgãos praticamente retornavam ao estado basal, 

ao final do Estágio de Resistência.  

No entanto, Selye interessantemente observou que, caso a aplicação do 

estímulo adverso perdurasse por um longo período de tempo, os animais voltavam 

a apresentar alterações fisiológicas semelhantes àquelas observadas na Reação 

de Alarme, entrando para o terceiro e último estágio da síndrome – o de Exaustão. 

Durante esse estágio, a exposição prolongada ao estímulo adverso poderia gerar o 

que Selye denominou de “doenças adaptativas”. Dessa maneira, concluiu-se que a 

capacidade de organismos se adaptarem às mudanças ou situações ambientais 

deletérias é limitada (Selye, 1936; 1950). Em seus estudos seguintes ao de 1936, 

Selye finalmente passou a utilizar o termo “estressor” para definir um estímulo ou 

agente capaz de desencadear a Síndrome de Adaptação Geral em um organismo 

vivo (Selye, 1950; 1956). 

Em 1988, Peter Sterling propôs a atualização do conceito de homeostase 

com base em estudos posteriores aos de Cannon, como o da Síndrome de 

Adaptação Geral, escrito por Selye. Sterling preconizou que o funcionamento dos 

organismos vivos pode ser alterado, visando uma melhor adaptação às mudanças 

ambientais (Souza et al., 2015). Para definir esse conceito, Sterling utilizou-se do 

termo “alostase” (do grego allos = diferente; stasis = ficar) (Sterling, 1988).  

Em 2003, McEwen estendeu o conceito de alostase em seu trabalho “O 

conceito de alostase em biologia e biomedicina”. McEwen propôs que o 

engajamento dos mecanismos de alostase, frente a alterações externas, exige uma 

demanda energética, a qual chamou de “carga alostática” (McEwen, 2003). Caso 
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um indivíduo seja exposto a uma carga alostática muito expressiva (ou “sobrecarga 

alostática”), poderá apresentar aumento da predisposição para o desenvolvimento 

de disfunções físicas e/ou transtornos neuropsiquiátricos (McEwen e Wingfield, 

2003). Essa demanda excessiva de carga alostática, gerada pela exposição a 

eventos ambientais adversos crônicos, que pode desencadear desordens no 

indivíduo, será o alvo de nossa discussão na presente tese.  

 

1.2 Fisiologia do estresse 

 

Atualmente, utilizamos o termo estresse para definir o conjunto de reações 

de um organismo frente a agressões de diferentes naturezas (física, psíquica ou 

outras), capazes de perturbar a homeostase. As respostas fisiológicas 

desencadeadas por estímulos estressores incluem a liberação de catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina), pelo sistema nervoso autônomo (SNA), e a ativação 

do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (De Kloet et al., 2005).  

Logo que um indivíduo é exposto a um agente estressor, o braço simpático 

do SNA (SNAs) é recrutado. Fibras pré-ganglionares partindo da medula espinal 

são ativadas, enviando projeções para gânglios que, por sua vez, projetam para 

órgãos-alvo. A estimulação do SNAs culmina na liberação de noradrenalina e 

adrenalina, pelos nervos simpáticos e pela medula das glândulas adrenais, 

respectivamente. A ação das catecolaminas nos órgãos periféricos efetores produz 

efeitos associados à reação de “luta ou fuga”, descrita por Walter Cannon e 

colaboradores. Dentre esses efeitos, podemos destacar o aumento da pressão 

arterial e da frequência cardíaca, broncodilatação, midríase e aumento dos níveis 

glicêmicos, por exemplo. Ainda, o locus coeruleus, principal núcleo noradrenérgico 

no sistema nervoso central (SNC), também secreta noradrenalina, que será 

responsável pelo aumento do estado de alerta comportamental e cognitivo e, agindo 

no hipotálamo, irá ativar o eixo HPA, cujo funcionamento é descrito abaixo. A 

restauração do estado fisiológico basal é realizada, principalmente, pela ativação 

do braço parassimpático do SNA (SNAp) (Ulrich-Lai e Herman, 2009). 

O eixo HPA é constituído pelo núcleo paraventricular do hipotálamo, que 

libera o fator liberador de corticotrofina (Corticotropin Releasing Factor – CRF); pela 

glândula pituitária, também conhecida por hipófise,  que secreta o hormônio 
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adrenocorticotrófico (Adrenocorticotropic Hormone – ACTH), quando estimulada 

pelo CRF;  e, finalmente, pelo córtex das glândulas adrenais, que secreta 

glicocorticoides (cortisol em humanos, corticosterona em roedores) na circulação, 

quando estimulado pelo ACTH (Srinivasan et al.,  2013).  

Os glicocorticoides promovem suas ações em tecidos-alvo através de seus 

receptores intracelulares glicocorticoide (GR) e mineralocorticoide (MR), que atuam 

como fatores de transcrição (ver Pariante e Miller, 2001). A ativação desses 

receptores induz alterações fisiológicas que preparam o indivíduo para o 

enfrentamento de um estressor pontual, agudo. O retorno do organismo ao 

funcionamento basal, prévio ao evento estressor, ocorre, principalmente, por meio 

de um feedback negativo do eixo HPA (Sickmann et al., 2014) realizado pelos GRs, 

amplamente expressos no hipotálamo e pituitária (componentes do eixo HPA), 

assim como em outras regiões encefálicas, incluindo o córtex pré-frontal (CPF) e 

hipocampo (Herman et al., 2012).  

Além disso, a atividade do eixo HPA pode ser modulada por diversos 

sistemas de neurotransmissão, dentre eles, os monoaminérgicos (noradrenérgico, 

dopaminérgico e serotoninérgico), que são estimulantes do eixo HPA. Estudos têm 

apontado que a exposição repetida ao estresse pode alterar o funcionamento do 

eixo HPA, assim como os níveis de monoaminas em diferentes regiões encefálicas, 

mecanismos possivelmente subjacentes ao aumento da vulnerabilidade para 

transtornos neuropsiquiátricos associados ao estresse, como dependência de 

drogas, ansiedade e depressão (Sinha, 2001, 2008; Miczek et al., 2008; Franklin et 

al., 2012; Favoretto et al., 2020). 

 

1.3 O estresse de derrota social e suas consequências comportamentais 

 

Podemos definir o termo “derrota social” como o insucesso ou fracasso em 

um conflito agonístico entre indivíduos da mesma espécie, o que representa um 

relevante estressor emocional e psicológico para muitos animais, principalmente 

para aqueles que vivem em sociedades (Hollis e Kabbaj, 2014; Hammels et al., 

2015; Solomon, 2017).  Alguns trabalhos têm usado a expressão “derrota social” 

para se referir à situação ou sentimento de subordinação ou não-pertencimento em 

relação a um ou a um grupo de indivíduos, experienciado por seres humanos 
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(Selten e Cantor-Graae, 2005). Interessantemente, os trabalhos de Selten e 

colaboradores têm proposto que a exposição crônica à derrota social, em seres 

humanos, poderia estar relacionada ao aumento da vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de esquizofrenia, dependência de drogas e depressão, transtorno 

neuropsiquiátrico para o qual daremos maior ênfase na presente tese (Selten e 

Cantor-Graae, 2005; 2007; Selten et al., 2013). 

Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo são 

diagnosticadas com transtorno depressivo maior (TDM), que demanda um custo 

econômico anual de US$ 2,5 trilhões e representa uma das principais causas de 

incapacidade e morte (Holtzheimer e Mayberg, 2011; Kessler, 2012). De acordo 

com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-

5), o TDM é uma doença caracterizada por humor negativo persistente e diminuição 

do prazer por estímulos anteriormente reforçadores ao indivíduo (ou seja, 

anedonia). Cerca de 33% dos indivíduos com TDM são refratários aos tratamentos 

farmacológicos atualmente disponíveis (National Institute of Mental Health, 2006) e, 

dessa forma, é urgente que novas abordagens e tratamentos sejam descobertos.  

O estresse de derrota social vem sendo amplamente utilizado como modelo 

animal no estudo experimental de transtornos neuropsiquiátricos, incluindo o TDM 

(Laman-Maharg e Trainor, 2017). Em roedores, particularmente ratos e 

camundongos, a derrota social pode ser realizada com o paradigma do Residente-

Intruso (Miczek, 1991; Koolhaas et al., 1997), baseado no estabelecimento de 

territorialidade por um macho agressor (o residente), que defende sua gaiola-

moradia contra machos intrusos da mesma espécie. Nesse procedimento, o macho 

intruso é introduzido na gaiola-moradia do residente agressor, sendo física e 

psicologicamente derrotado por este (Martinez et al., 1998; Kraak, 2012). Os 

comportamentos agressivos desferidos pelo residente contra o intruso incluem 

mordidas, ameaças e perseguições. Em camundongos, a "derrota" em si acontece 

quando o intruso apresenta sinais de subordinação comportamental, caracterizada 

por uma posição supina, sobre as patas traseiras, orelhas recaídas, cabeça 

inclinada para cima, vocalizações e comportamento de congelamento (freezing) 

(Hollis e Kabbaj, 2014).  

No protocolo de estresse contínuo de derrota social, utilizado na presente 

tese, após ser fisicamente derrotado, o animal intruso permanece sob ameaças e 
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agressão psicológica na gaiola do residente agressor, sendo separado deste 

apenas por uma divisória transparente e perfurada até a derrota seguinte, que 

ocorre 24 h depois, no confronto com um novo residente agressivo (Berton et al., 

2006; Golden et al., 2011).   

Em ratos e camundongos, a exposição repetida à derrota social gera 

importantes prejuízos comportamentais associados a um fenótipo do tipo 

depressivo, havendo relatos de aumento de comportamentos do tipo anedônico, 

redução da motivação para buscar recompensas e déficits de interesse social 

(Avgustinovich et al., 1997; 2005; Rygula et al., 2005; Berton et al., 2006; Miczek et 

al., 2008; 2011; Hollis et al., 2010; Yu et al., 2011; Venzala et al., 2012; Hammels et 

al., 2015; Norman et al., 2015; Vasconcelos et al., 2015; Bergamini et al., 2016).  

Buscando ampliar a caracterização das consequências emocionais do 

estresse de derrota social crônico e contínuo, um estudo publicado por nosso grupo 

de pesquisa mostrou, por exemplo, que camundongos repetidamente derrotados, 

por um período de 10 dias, apresentaram redução do consumo de solução de 

sacarose (comportamento do tipo anedônico), durante o período de estresse, e 

redução da porcentagem de entradas e permanência nos braços abertos do labirinto 

em cruz elevado (comportamento do tipo ansioso), mesmo após 5 dias do término 

do estresse (Macedo et al., 2018). Além disso, demonstramos que a exposição ao 

estresse de derrota social gerou alterações sobre os efeitos estimulantes e 

reforçadores do etanol, o que pode indicar maior vulnerabilidade para transtornos 

relacionados ao uso da substância (Macedo et al., 2018; Favoretto et al., 2020). 

Déficits de interesse e interação social são sintomas comumente 

apresentados por pacientes acometidos com TDM ou outros transtornos afetivos, 

como ansiedade, fobia social e transtorno de estresse pós-traumático (Berton et al., 

2006). Em modelos animais, esses déficits de comportamento social podem ser 

verificados através do teste de investigação social. No estudo de Berton e 

colaboradores (2006), camundongos machos expostos a um protocolo de 10 dias 

de derrota social apresentaram comportamento de evitação em relação a um macho 

coespecífico enclausurado em uma gaiola, durante um teste de investigação social. 

Esse comportamento aversivo perdurou por até 4 semanas após a última exposição 

à derrota social (Berton et al., 2006). Embora a grande maioria dos estudos com 

derrota e interesse social tenha sido realizada em camundongos isogênicos 
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C57BL/6, dados do nosso laboratório replicaram esses resultados de evitação social 

usando camundongos heterogênicos suíços (Favoretto et al., 2017; Macedo et al., 

2018).  

Notavelmente, foi demonstrado que o tratamento crônico, mas não o agudo, 

com antidepressivos mostrou-se eficiente em reverter o afastamento social 

produzido pela exposição repetida ao estresse de derrota social (Kudryavtseva et 

al., 1991; Berton et al., 2006; Warren et al., 2013). Dessa forma, o estresse crônico 

de derrota social possui validade preditiva para o estudo da evitação social, sintoma 

frequentemente apresentado por pacientes acometidos com transtornos 

neuropsiquiátricos, como o TDM (Laman-Maharg e Trainor, 2017). 

 

1.4 Via mesolímbica dopaminérgica: papel nos comportamentos sociais 

e alteração pela exposição ao estresse 

 

A exposição crônica a estressores é capaz de gerar desbalanços 

neuroquímicos e funcionais em diferentes regiões do SNC que, muitas vezes, são 

subjacentes às alterações comportamentais induzidas por estresse. Na presente 

tese, voltaremos nossa atenção para os impactos da exposição repetida ao estresse 

social sobre a via mesolímbica dopaminérgica ou, mais especificamente, as 

projeções dopaminérgicas que partem da área tegmental ventral (ATV) em direção 

ao núcleo accumbens (NAc), consideradas importante componente do sistema de 

recompensa encefálico.  

Em meados da década de 50, Olds e Milner pioneiramente descreveram o 

sistema de recompensa encefálico. Em seus experimentos, esses cientistas 

verificaram a existência de regiões encefálicas (como o tegmento, giro cingulado do 

córtex, área septal e subtálamo) nas quais a estimulação elétrica era 

recompensadora, uma vez que animais experimentais se mostravam altamente 

motivados a pressionar uma barra que desencadeava autoestimulação elétrica em 

tais regiões (Olds e Milner, 1954).  

Atualmente, sabe-se que o sistema de recompensa encefálico é composto 

por estruturas que incluem a ATV, córtices orbitofrontal, cingulado anterior e pré-

frontal ventromedial, hipocampo, amígdala, NAc (parte do estriado ventral) e pálido 
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ventral (PV) (Der-Avakian e Markou, 2012; Volkow e Morales, 2015; Slattery e 

Cryan, 2017).   

Historicamente, a dopamina tem sido considerada o principal 

neurotransmissor atuante na circuitaria de recompensa (Schultz, 1997), com suas 

projeções mesocorticais e mesolímbicas, partindo da ATV em direção ao CPF e 

estriado ventral / amígdala, respectivamente (Iversen e Iversen, 2007). Além da 

notável atuação nos processos de recompensa, a dopamina também atua no 

controle do movimento, principalmente através de projeções que partem da 

substância negra pars compacta em direção ao estriado dorsal, compondo a via 

nigroestriatal (Deumens et al., 2002). Entretanto, não podemos deixar de mencionar 

que estudos recentes têm demonstrado a importante ação de outros 

neurotransmissores e neuromoduladores, incluindo o glutamato, ácido gama-

aminobutírico (GABA), serotonina e neuropeptídeos, nos processos encefálicos de 

recompensa (Slattery e Cryan, 2017).  

O NAc, alvo das projeções dopaminérgicas que partem da ATV, compondo 

a via mesolímbica (Bath et al., 2017), pode ser anatomicamente dividido em duas 

regiões que apresentam diferenças funcionais, morfológicas e neuroquímicas: o 

core, porção mais centralizada que circunda a comissura anterior, e o shell, porção 

mais ventral e medial (ver Sesack e Grace, 2010). Além das projeções 

dopaminérgicas que partem da ATV, o NAc também recebe projeções 

glutamatérgicas (de regiões como o CPF, amígdala, subículo ventral do hipocampo, 

linha média e intralaminar dos núcleos talâmicos), gabaérgicas (principalmente do 

PV e ATV), serotoninérgicas (do núcleo dorsal da rafe) e noradrenérgicas (do locus 

coeruleus e núcleo do trato solitário). Ainda, o NAc apresenta interneurônios 

gabaérgicos e colinérgicos, e suas eferências gabaérgicas se projetam, 

principalmente, em direção a ATV, PV, substância negra, hipotálamo e tronco 

encefálico (ver Sesack e Grace, 2010).  

Entende-se que a via mesolímbica dopaminérgica possui papel fundamental 

nos processos de reconhecimento de um estímulo relevante (de valência 

positiva/apetitiva ou negativa/aversiva) e expressão de respostas comportamentais 

consideradas adequadas (de aproximação/busca ou afastamento) em relação ao 

mesmo. Essas respostas são geradas com base na aprendizagem associativa 

sobre as consequências que seguem a apresentação do estímulo saliente em 
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questão (Wise, 2004; Schultz, 2006; Gunaydin et al., 2014; Lammel et al., 2014; 

Holly e Miczek, 2016). Por exemplo, diversos trabalhos têm mostrado aumento da 

ativação de neurônios dopaminérgicos partindo da ATV e/ou aumento da liberação 

de dopamina no NAc, em resposta a recompensas ou pistas que predizem o 

recebimento de uma recompensa, acompanhados de comportamento de 

aproximação ou busca pelo estímulo reforçador (ver Schultz 1997; 2007; 2016; 

Covey et al., 2019).  

Por outro lado, enquanto alguns trabalhos mostraram silenciamento dos 

neurônios dopaminérgicos mesencefálicos diante de um estímulo aversivo 

(Mirenowicz e Schultz, 1996; Ungless et al., 2004), outros estudos mostraram 

ativação desses neurônios em resposta a estímulos de valência negativa (Young, 

2004; Cohen et al., 2012), incluindo exposição à derrota social (Anstrom et al., 

2009). Essas discrepâncias podem ser devido à heterogeneidade funcional e de 

projeções apresentada pelos neurônios dopaminérgicos da ATV, às variações dos 

métodos experimentais utilizados nos diferentes trabalhos (como a utilização de 

animais anestesiados versus acordados, por exemplo) e/ou, até mesmo, à 

identificação incorreta de neurônios dopaminérgicos da ATV (Lammel et al., 2014; 

Wenzel et al., 2014). 

Além de suas funções nos processos de recompensa, motivação e 

comportamentos direcionados a objetivos (Wise, 2004; Sesack e Grace, 2010), a 

via mesolímbica dopaminérgica também apresenta importante função moduladora 

de comportamentos de interação social, altamente relevantes tanto para humanos 

quanto para roedores. Utilizando a técnica de optogenética, Gunaydin e 

colaboradores (2014) mostraram que a ativação seletiva de neurônios 

dopaminérgicos da via ATV-NAc foi capaz de aumentar a interação social em 

camundongos, efeito dependente da ativação de receptores dopaminérgicos D1 do 

NAc. No mesmo sentido desse achado, a expressão de c-Fos, um gene de 

expressão imediata usado como marcador de atividade neuronal, assim como 

índices eletrofisiológicos de disparo neuronal da via ATV-NAc, mostraram que a 

atividade do NAc encontra-se aumentada durante a exploração de um estímulo 

social (Berton et al., 2006; Gunaydin et al., 2014). Todos esses dados, em conjunto, 

apontam para um papel crítico do NAc na modulação de comportamentos sociais. 
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A via mesolímbica dopaminérgica pode ser afetada de maneira importante e 

persistente pela exposição ao estresse (Fox e Lobo, 2019). Trabalhos mais 

clássicos propuseram que um dos mecanismos neurobiológicos pelos quais o 

estresse altera a função mesolímbica dopaminérgica seria através da ação 

glicocorticoide na ATV e NAc, estruturas que expressam receptores de 

glicocorticoides (Harfstrand et al., 1986; Piazza e Le Moal, 1998; Wu et al., 2018).  

Por exemplo, a revisão escrita por Piazza e Le Moal (1998), através da compilação 

e análise de diferentes estudos disponíveis à época, propôs que estressores agudos 

de diversas naturezas levam ao aumento dos níveis de glicocorticoides que, por sua 

vez, ativam neurônios dopaminérgicos da ATV, resultando em liberação de 

dopamina no NAc (Abercrombie et al., 1989; Imperato et al., 1990; 1991).  Algumas 

horas após o início de um evento estressor, o mecanismo de feedback negativo do 

eixo HPA é ativado através da ação dos próprios glicocorticoides em seus 

receptores. Então, os níveis de glicocorticoides e, consequentemente, os de 

dopamina retornam aos detectados no estado basal. No entanto, níveis 

permanentemente elevados de glicocorticoides, gerados pela exposição crônica ao 

estressor, induzem mecanismos de downregulation de GRs, acarretando em 

prejuízo do feedback negativo. Como resultado, os níveis de glicocorticoides e 

dopamina não retornam aos valores basais, permanecendo elevados no NAc 

(Piazza e Le Moal, 1998, figura 1). 
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Figura adaptada de Piazza e Le Moal (1998). 
Figura 1: Esquema representativo do mecanismo patofisiológico pelo qual o estresse repetido 
promove aumento persistente dos níveis dopaminérgicos no núcleo accumbens (NAc). No 
estado basal (1), a liberação de glicocorticoides pelo córtex das glândulas adrenais induz 
liberação de dopamina no NAc. A exposição a um estressor pontual (2) irá aumentar a 
liberação de glicocorticoides e, consequentemente, aumentar os níveis dopaminérgicos no 
NAc (3). Esses níveis aumentados são regulados pelo mecanismo de feedback negativo 
exercido pelos receptores glicocorticoides (GRs) do sistema nervoso central (SNC) (4), 
permitindo o retorno ao estado basal (5). Já a exposição crônica a um estressor (6) induz 
alterações neurobiológicas, incluindo o comprometimento do mecanismo de feedback 
negativo promovido pelos GRs (7), o que irá culminar no aumento de longa duração dos níveis 
dopaminérgicos no NAc (8).  
 
 

É importante ressaltar que estudos mais recentes têm demonstrado que a 

exposição repetida ao estresse também parece alterar a liberação dopaminérgica 

no NAc através de outros mecanismos neurais, independentes da ação 

glicocorticoide, como a ativação da inervação CRFérgica em regiões da via de 

recompensa (Holly et al., 2015; Kelly e Fudge, 2018). As ações extra-hipotalâmicas 

do CRF serão mais detalhadamente discutidas no capítulo 2 da presente tese.  

Embora o mecanismo proposto por Piazza e Le Moal (1998) sugira que a 

exposição crônica ao estresse produz um aumento duradouro dos níveis 
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dopaminérgicos no NAc, estudos têm verificado resultados divergentes em relação 

aos efeitos da exposição repetida ao estresse sobre os níveis extracelulares de 

dopamina no NAc, liberados em resposta ao mesmo estressor. Por exemplo, o 

estudo de Naef e colaboradores (2013) mostrou uma sensibilização na resposta de 

dopamina no NAc à exposição repetida ao estresse de pressão na cauda (Naef et 

al., 2013). No entanto, contrariamente a esse achado, Imperato e colaboradores 

(1992) mostraram uma habituação na resposta de dopamina no NAc à exposição 

repetida ao estresse de restrição de movimento. Nesse trabalho, verificou-se 

aumento significativo de dopamina extracelular no NAc apenas após a primeira 

exposição ao estresse. No segundo e terceiro dias de exposição ao estressor, 

observou-se apenas um leve aumento dos níveis do neurotransmissor e, a partir do 

quarto dia, nenhum aumento de dopamina no NAc foi verificado (Imperato et al., 

1992). Por sua vez, Holly e colaboradores (2015) mostraram níveis similares de 

dopamina no NAc durante exposição ao primeiro ou ao quarto episódio de derrota 

social, não indicando sensibilização ou habituação à exposição ao estressor (Holly 

et al., 2015). 

Trabalhos avaliando o efeito do estresse crônico de derrota social sobre a 

ativação tônica mesolímbica dopaminérgica também mostram resultados 

divergentes. Krishnan e colaboradores (2007) demonstraram que o protocolo de 10 

dias de estresse de derrota social foi capaz de aumentar os disparos de neurônios 

dopaminérgicos em fatias de cérebro contendo a ATV, alteração neurobiológica que 

foi correlacionada com déficits de interação social apresentados por camundongos 

experimentais (Krishnan et al., 2007). Em contraposição, Miczek e colaboradores 

(2011) demonstraram que a exposição prolongada ao estresse de derrota social 

induziu redução dos níveis basais de dopamina no NAc, acompanhada pela 

diminuição da motivação para o consumo de cocaína e do efeito estimulante dessa 

droga (Miczek et al., 2011).  

Neuroadaptações no funcionamento da via mesolímbica dopaminérgica 

parecem, pelo menos em parte, relacionarem-se a alterações comportamentais 

associadas a transtornos psiquiátricos (Fox e Lobo, 2019).  No entanto, os impactos 

da exposição crônica ao estresse social - importante fator de vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos - sobre diferentes 

comportamentos e sobre a função mesolímbica dopaminérgica, ainda estão longe 



Aspectos gerais          14 

 

 

de estarem completamente claros. Dessa forma, novos estudos, usando diferentes 

abordagens, tornam-se essenciais para elucidação desses fenômenos.  

Nos próximos capítulos, descreveremos e discutiremos experimentos que 

tiveram por objetivo ampliar o entendimento sobre as consequências 

comportamentais e neurobiológicas da exposição crônica à derrota social, em 

camundongos. Esperamos que nossos achados possam acrescentar suporte 

científico para o desenvolvimento de futuros estudos e estratégias de tratamento de 

sintomas de transtornos afetivos, como os déficits sociais, que carregam sérias 

implicações para a saúde e bem-estar dos indivíduos acometidos (Matthews et al., 

2016). 



 

 

Capítulo 1 

 

Efeitos do estresse crônico de derrota social 

sobre a função mesolímbica dopaminérgica 

durante a investigação social e o 

comportamento operante para reforço de 

sacarose 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O transtorno depressivo maior (TDM) é uma doença multifacetada, 

caracterizada pela presença de humor negativo persistente e anedonia. Além disso, 

alguns indivíduos podem apresentar diminuição do impulso motivacional para 

iniciar/completar tarefas e buscar recompensas (algumas vezes, a despeito do 

processamento hedônico intacto), distúrbios alimentares, déficits de interesse e 

interação social (Treadway e Zald, 2011; Uher et al., 2014). Essa diversidade de 

sintomas parece indicar que diferentes fenótipos depressivos podem estar 

associados a alterações em circuitos neurais distintos (Fox e Lobo, 2019). Dessa 

forma, para que o tratamento do TDM seja aprimorado e eficaz a um maior número 

de pacientes, torna-se necessária uma melhor compreensão das bases neurais 

específicas de comportamentos que caracterizam sintomas distintos da doença.  

Um corpo crescente de evidências pré-clínicas e clínicas têm implicado 

alterações da sinalização do NAc e função aberrante da via mesolímbica 

dopaminérgica na sintomatologia da depressão (Keedwell et al., 2005; Berton et al., 

2006; Epstein et al., 2006; Kumar et al., 2008; McCabe et al., 2009; Stoy et al., 2012; 

também ver Dunlop e Nemeroff, 2007; Pizzagalli, 2014). No entanto, ainda não está 

claro como as alterações da sinalização dopaminérgica no NAc afetam sintomas 

específicos do TDM.  

O estresse crônico de derrota social tem sido amplamente utilizado como 

modelo animal para o estudo do TDM (Miczek et al., 2008; Chaouloff, 2013; Hollis 

e Kabbaj, 2014; Czéh et al., 2016). Como já abordado anteriormente nesta tese, a 

exposição crônica ao estresse de derrota social produz robusta evitação de futuras 

interações sociais, em roedores (Berton et al., 2006; Krishnan et al., 2007; Golden 

et al., 2011). No entanto, apesar de induzir impactos deletérios robustos no 

comportamento de investigação social, os resultados acerca das consequências do 

estresse crônico de derrota social sobre outros comportamentos do tipo depressivo 

ainda são bastantes controversos ou faltam na literatura (ver Hammels et al., 2015). 

Embora alguns estudos tenham relatado ausência de alterações promovidas pela 

derrota social na preferência por solução de sacarose (Von Frijtag et al., 2002; Croft 

et al., 2005) ou no comportamento de desamparo, avaliado através do teste do nado 

forçado (Kinsey et al., 2007; Krishnan et al., 2007; Venzala et al., 2013), outros 
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mostraram uma redução da preferência por solução adocicada (Krishnan et al., 

2007; Covington et al., 2010; Venzala et al., 2012; Macedo et al., 2018) e aumento 

do tempo de imobilidade no teste do nado forçado (Iñiguez et al., 2014; Jin et al., 

2015). 

Enquanto testes de preferência por sacarose são utilizados para avaliar a 

capacidade hedônica, experimentos usando tarefas de comportamento operante 

para obtenção de recompensas, em esquema de razão progressiva (RP), permitem 

avaliar mais adequadamente a motivação dos indivíduos. No decorrer dos testes de 

RP, o recebimento de uma recompensa (como pellet de sacarose, infusão de droga 

de abuso, autoestimulação elétrica em centros de recompensa encefálicos) pelo 

animal experimental é condicionado ao cumprimento de uma “tarefa” (por exemplo, 

a pressão de uma barra), cuja demanda vai sendo progressivamente aumentada. 

Até o presente momento, poucos estudos avaliaram as consequências do estresse 

de derrota social sobre a motivação usando essa abordagem, principalmente em 

camundongos (Bergamini et al., 2016).  

Neuroadaptações nos neurônios dopaminérgicos da via ATV-NAc, 

produzidas pelo estresse crônico de derrota social, têm sido associadas a déficits 

no comportamento social e a um fenótipo do tipo anedônico e apático, caracterizado 

por redução da motivação por estímulos recompensadores (Berton et al., 2006; 

Krishnan et al., 2007; Cao et al., 2010; Miczek et al., 2011; Chaudhury et al., 2013; 

Koo et al., 2016). Por exemplo, estudos ex vivo mostraram que a exposição repetida 

ao estresse de derrota social foi capaz de aumentar as taxas de disparo de 

neurônios dopaminérgicos na ATV. Essas alterações eletrofisiológicas, 

especialmente nos neurônios que se projetavam para o NAc, foram correlacionadas 

à evitação social apresentada por animais com histórico de exposição à derrota 

social (Krishnan et al., 2007; Chaudhury et al., 2013; Laman-Maharg e Trainor, 

2017). Em contrapartida, Miczek e colaboradores (2011) mostraram que ratos 

expostos a um protocolo de 7 semanas de derrota social apresentaram redução da 

preferência por solução de sacarose e redução da motivação para obtenção de 

sacarina, em uma tarefa de comportamento operante. Esses déficits hedônicos e 

motivacionais foram acompanhados por redução da liberação tônica de dopamina 

no NAc, avaliada através da técnica de microdiálise (Miczek et al., 2011).  
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Neste capítulo, investigamos as consequências do estresse crônico de 

derrota social sobre as respostas dopaminérgicas no NAc, durante a investigação 

social e o comportamento operante para obtenção de uma recompensa não-social 

(pellet de sacarose), em camundongos. Para isso, foi utilizada a técnica de 

voltametria cíclica de rápida varredura (fast-scan cyclic voltammetry - FSCV), que 

permite detecção da liberação de dopamina com altíssima resolução temporal e 

dano tecidual mínimo, em camundongos em livre movimento. Ainda, avaliamos os 

impactos do estresse crônico de derrota social sobre outros comportamentos do tipo 

depressivo, incluindo respostas a estímulos reforçadores (processamento 

hedônico), comportamentos de autocuidado e desamparo.  
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2 OBJETIVOS  

   

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar as consequências da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre diferentes comportamentos associados ao fenótipo do tipo depressivo, e 

sobre a liberação de dopamina no NAc em resposta a estímulos salientes distintos 

(investigação social e reforço de sacarose), em camundongos C57BL/6J machos. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

A) Avaliar os impactos da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre o comportamento e a liberação de dopamina no NAc durante a investigação 

social de um coespecífico; 

B) Avaliar os impactos da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre o comportamento e a liberação de dopamina no NAc durante tarefa operante 

reforçada por sacarose; 

C) Avaliar os impactos da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre o processamento hedônico e os comportamentos de autocuidado e 

desamparo.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado durante o período de doutorado sanduíche no 

exterior (PDSE - CAPES), no laboratório do Prof. Dr. Joseph F. Cheer, no 

Departamento de Anatomia e Neurobiologia da University of Maryland School of 

Medicine (Baltimore, MD, EUA), em colaboração com o Laboratório da Profa. Dra. 

Mary Kay Lobo, do mesmo Departamento e Universidade.  

 

3.1 Animais 

 

Camundongos C57BL/6J machos (n = 32), com aproximadamente 2 meses 

de idade, foram recebidos do Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME, EUA) para 

serem utilizados como sujeitos experimentais. Camundongos CD-1 machos 

reprodutores aposentados, com aproximadamente 4 meses de idade, foram 

recebidos do Charles River Laboratories e utilizados como agressores nas derrotas, 

e alvos sociais nos testes de investigação social. Os camundongos experimentais 

C57BL/6J foram alojados em grupos (3 a 5 animais por gaiola) e os camundongos 

CD-1 foram alojados individualmente. Os animais foram mantidos em biotério com 

temperatura controlada (21 ± 2° C) e um ciclo claro-escuro de 12 h / 12 h (luzes 

acesas às 7:00 e desligadas às 19:00 h). Os camundongos experimentais (tanto 

controles quanto estressados) tiveram acesso ad libitum à comida e água, exceto 

durante o treinamento para comportamento operante e testes de reforço de 

sacarose (nesses casos, foram submetidos à restrição alimentar de 85 a 90% do 

peso corporal inicial). Os experimentos foram realizados durante o ciclo claro. Todos 

os procedimentos obedeceram ao National Institute of Health Guide for the Care 

and Use of Laboratory Animals e foram aprovados pelo Comitê Institucional de Uso 

e Cuidado de Animais da University of Maryland, Baltimore (protocolos nº 0617002 

e 0517004, Anexo 1). 

 

3.2 Aparelhos  
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Os aparatos / aparelhos utilizados para condução dos experimentos 

relatados no presente capítulo estão descritos abaixo.  

 

➢ Divisórias de acrílico para serem colocadas nas gaiolas-moradia, durante o 

protocolo de derrota social.  

➢ Aparato de campo aberto (42 x 42 cm) para realização do teste de 

investigação social. 

➢ Softwares de rastreamento de imagem (EthoVision XT, Noldus, Holanda e 

CleverSys, Reston, EUA).  

➢ Aparelho estereotáxico para realização das cirurgias para implantação dos 

eletrodos de voltametria (Kopf, EUA). 

➢ Sistema para voltametria cíclica de rápida varredura (FSCV). O sistema 

inclui: caixa de interface multicanal; módulo para cirurgia e teste do microeletrodo; 

instrumentação eletroquímica universal; headstage com amplificador de sinal; 

isolador de corrente constante (A-M Systems); software TarHeel CV para controle 

da estimulação e conversão dos sinais de voltagem e corrente (Oleson et al., 2014).  

➢ Caixas para autoadministração operante de pellets de sacarose: caixas (21,6 

x 17,6 x 14 cm, Med Associates) alocadas dentro de câmaras com isolamento 

acústico. As caixas eram equipadas com 2 barras retráteis (localizadas 2 cm acima 

do chão) e luzes de led localizadas 4,6 cm acima de cada barra. Um depósito 

externo de pellets de sacarose (14 mg, Bio-Serv, NJ, EUA) era conectado a um 

dispensador de pellets, centralmente localizado entre as 2 barras (conforme descrito 

por Covey et al., 2018). 

➢ Garrafas cônicas de plástico (50 ml), com bico de aço inoxidável contendo 

bola de aço para evitar vazamento, foram utilizadas para avaliação do consumo de 

solução de sacarina. 

 

3.3 Procedimentos gerais 

 

3.3.1 Treino dos residentes agressores 
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Os camundongos CD-1 passaram por treinamento prévio para expressão de 

comportamentos agressivos contra camundongos intrusos - machos naive 

C57BL/6J, mais jovens e com menor peso corporal, que foram inseridos nas 

gaiolas-moradia dos residentes para os confrontos com duração de 180 s, por 3 

dias consecutivos, 1 vez ao dia. Durante esse treinamento, os camundongos 

residentes puderam desenvolver um repertório de comportamentos agressivos, 

como perseguições, ameaças e ataques físicos (mordidas). Para os experimentos, 

foram utilizados apenas os residentes que apresentaram comportamentos 

agressivos estáveis (residentes que atacaram em pelo menos duas sessões de 

treinamento consecutivas e que apresentaram latência para o ataque menor que 60 

s, conforme descrito por Golden et al., 2011).  

 

3.3.2 Estresse crônico de derrota social  

 

Camundongos experimentais (machos C57BL/6J) foram individualmente 

introduzidos 1 vez ao dia, por 10 dias, nas gaiolas-moradia de residentes agressores 

CD-1 machos, onde eram perseguidos e fisicamente atacados pelos agressores por 

um período máximo de 10 min (Golden et al., 2011). Caso qualquer lesão tecidual 

fosse verificada nos animais, o confronto físico era imediatamente interrompido. 

Após o confronto físico, os animais experimentais derrotados e os agressores CD-

1 permaneciam na mesma gaiola-moradia, fisicamente separados por divisórias de 

acrílico transparentes e perfuradas, que permitiam ameaça psicológica durante o 

período entre derrotas (24h). A cada dia, os camundongos experimentais eram 

submetidos a confrontos com agressores CD-1 diferentes (ver figura 2). Os 

camundongos controles foram alojados aos pares, separados por divisórias de 

acrílico transparentes e perfuradas. A cada dia, durante 10 dias, os pares de animais 

controles também eram trocados, em esquema de rodízio. Após o décimo e último 

episódio de derrota social, os animais derrotados e controles foram alojados 

individualmente, até o teste de investigação social, realizado 24 h após. 
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Figura adaptada de Nunes, 2019. 
Figura 2: Esquema representativo do protocolo de estresse crônico de derrota social. O 
animal intruso (C57BL/6J) era inserido na gaiola-moradia do residente agressor (CD-1), sendo 
fisicamente derrotado por este, durante 10 min. Após o confronto físico, o camundongo 
derrotado permanecia coabitando com o residente agressor até a derrota seguinte, 24 h 
depois. Na fase de coabitação protegida, os animais ficavam fisicamente separados por uma 
divisória transparente e perfurada. Ao longo de 10 dias, cada derrota era feita por um novo 
residente.  
 

3.3.3 Teste de investigação social 

 

Os camundongos foram individualmente inseridos em um aparato de campo 

aberto e seu comportamento foi monitorado por um sistema de rastreamento de 

imagem (CleverSys, Reston, EUA). A arena continha uma gaiola transparente e 

perfurada (gaiola de interação) onde um camundongo macho CD-1 não familiar foi 

inserido como alvo social. Inicialmente, os camundongos experimentais foram 

individualmente inseridos no aparato de campo aberto contendo uma gaiola de 

interação vazia, por 2,5 min (condição “sem alvo”). Os camundongos experimentais 

foram então brevemente retirados da arena, enquanto um camundongo CD-1 

macho não familiar era inserido na gaiola de interação.  Os camundongos 

experimentais foram novamente introduzidos na arena, por outros 2,5 min (condição 

“com alvo”). Uma área de 8 cm circundando a gaiola de interação foi definida como 

“zona de interação”, e áreas de 9 x 9 cm localizadas nos cantos da arena, opostos 

à zona de interação, foram consideradas “cantos” (Berton et al., 2006; Golden et al., 

2011; ver figura 3). Os parâmetros tempo gasto na zona de interação, tempo gasto 

nos cantos e locomoção foram quantificados.  
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Figura 3: Esquema do aparato do teste de investigação social. Esquema da arena onde o teste 
de investigação social foi realizado, com representações da gaiola de interação, zona de 
interação, cantos e suas respectivas dimensões. 

 

3.3.4 Tarefa operante para obtenção de reforço de sacarose 

 

Antes da exposição ao estresse crônico de derrota social, os camundongos 

foram treinados para pressionarem barras para obtenção de pellets de sacarose. O 

treinamento, assim como os testes subsequentes, aconteceu em caixas equipadas 

com 2 barras retráteis, com luzes de led localizadas acima de cada barra. Um 

depósito externo de pellets de sacarose era conectado a um dispensador de pellets, 

centralmente localizado entre as 2 barras (conforme descrito por Covey et al., 2018).  

O treinamento começou com sessões de 30 min em esquema de reforço de 

razão fixa 1 (RF-1). O início de cada trial era sinalizado pela iluminação da luz 

sinalizadora esquerda (pista esquerda), acima da barra esquerda (“barra de 

consumo”), e apresentação de um tom, seguido em 5s pela extensão de ambas as 

barras. Após pressionarem a barra ativa (barra abaixo da pista iluminada; nesse 

caso, a barra de consumo) uma vez, os camundongos recebiam um único pellet de 

sacarose e, então, ambas as barras eram recolhidas, a luz sinalizadora e o tom 

eram desligados por um período variável de tempo (timeout de 15 a 30s), antes do 
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início do próximo trial. Em todas as sessões subsequentes, o requisito de respostas 

(número de pressões necessário para obtenção de cada recompensa) na barra 

ativa permaneceu sendo igual a 1.  

Após apresentarem comportamento operante estável (> 80% de pressões 

ativas e < 5 omissões de trials; omissão de trial refere-se à quando o animal não 

cumpre o requisito necessário para obtenção do pellet, em determinado trial), os 

camundongos seguiram para o próximo estágio do treinamento, a partir do qual, ao 

atingir o requisito de respostas na barra direita (“barra de busca”), uma única 

pressão na barra esquerda (“barra de consumo”) resultava no recebimento de um 

único pellet de sacarose. O início de cada trial era sinalizado pela iluminação da luz 

sinalizadora direita (pista direita), acima da barra de busca, e apresentação de um 

tom, seguido em 5s pela extensão da barra de busca. Após uma pressão na barra 

de busca, a mesma era recolhida e a pista direita e o tom desligados e, 5s depois, 

eram apresentados a luz sinalizadora esquerda (pista esquerda), acima da barra de 

consumo, e um tom. Cinco segundos depois, a barra de consumo era apresentada. 

Após pressionarem a barra de consumo uma vez, os camundongos recebiam a 

recompensa (pellet de sacarose).  

Após apresentação de comportamento operante estável nesse estágio (> 

90% de pressões na barra de busca / nº de trials, e < 2 omissões de trials, por 2 

sessões consecutivas), o requisito de respostas na barra de busca foi aumentado 

para uma RF-5, por duas sessões. Após as duas sessões de RF-5, o requisito de 

respostas na barra de busca mudou para um esquema de razão progressiva (RP). 

Durante as sessões de RP, o número de pressões na barra de busca 

necessário para obtenção de cada recompensa (ou seja, o requisito de respostas) 

aumentava exponencialmente a cada trial (requisito de respostas = [5 × e (0,2 × número 

de recompensa) - 5]), resultando em razões de 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 62, 

77, 95, 118, etc., após o arredondamento para o inteiro mais próximo. A razão final 

atingida (isto é, o breakpoint) é considerada uma métrica de motivação inerente 

direcionada à obtenção da recompensa. As sessões eram encerradas após 

passados 20 min sem entrega de recompensa (ver figura 4; Covey et al., 2016; 

2018). 

Após o treinamento, que teve duração de 15 dias, os animais foram 

submetidos a testes de comportamento operante pré- e pós-exposição à derrota 
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social. Para isso, foram submetidos a 2 sessões em esquema de RF-1 e 4 sessões 

em esquema de RP, antes e após exposição ao protocolo de 10 dias de derrota 

social (detalhes descritos na seção de Delineamento experimental). Durante as 

sessões de RF-1, foram avaliados os parâmetros: número de recompensas obtidas 

e latência para pressão das barras direita (de busca) e esquerda (de consumo). 

Durante as sessões de RP, foram avaliados os parâmetros: número de 

recompensas obtidas, breakpoint atingido, número de pressões ativas (pressões na 

barra abaixo da pista iluminada) e inativas (pressões na barra abaixo da pista não 

iluminada), latência para pressão das barras, tempo para completar os trials e taxa 

de resposta (número de pressões/s). 

 

 

Imagem de autoria de Dan P. Covey e autorizada para uso. 
Figura 4: Esquema ilustrando o comportamento operante dos camundongos para obtenção 
de pellets de sacarose, em esquema de reforço de RP. O início de cada trial era sinalizado 
pela iluminação da luz sinalizadora direita (pista direita), sobre a barra de busca, e 
apresentação de um tom distinto, seguido em 5s pela extensão de ambas as barras. Após 
cumprimento do requisito de respostas na barra de busca, a mesma era recolhida e o tom e a 
pista direita eram desligados. Cinco segundos após, eram apresentados a luz sinalizadora 
esquerda (pista esquerda), acima da barra de consumo, e o tom. Após pressionarem a barra 
de consumo uma vez, os camundongos recebiam a recompensa (1 pellet de sacarose).  
 

3.3.5 Teste de campo aberto de sacarose 

 

Os camundongos foram individualmente inseridos em uma gaiola 

transparente contendo, em sua região central, um pequeno copo transparente 

preenchido com pellets de sacarose. Os camundongos puderam, então, explorar a 

arena e ingerir livremente os pellets, por 15 min. A atividade locomotora dos animais 

foi monitorada com um sistema de rastreamento de imagem (Ethovision XT, Noldus, 
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Holanda) e o consumo dos pellets de sacarose foi quantificado através da pesagem 

do copo contendo os pellets, antes e após o término do teste. 

 

 3.3.6 Teste de preferência por solução de sacarina 

 

Duas garrafas cônicas contendo água foram introduzidas nas gaiolas-

moradia dos camundongos por 24h, para habituação. No dia seguinte à habituação, 

uma das garrafas foi substituída por uma garrafa contendo solução de sacarina 

0,03%. Diariamente, as garrafas foram pesadas e tiveram sua posição trocada para 

evitar viés de preferência. A preferência pela solução de sacarina foi avaliada ao 

longo de 48h, sob condições de livre acesso à água e comida. A sacarina é um 

adoçante e não possui componente calórico, em contraste com os pellets de 

sacarose utilizados nos testes descritos acima. 

 

3.3.7 Teste do splash de sacarose 

 

Os camundongos experimentais foram individualmente inseridos em um 

béquer vazio e transparente e, então, uma solução de sacarose 10% foi borrifada 

por 3 vezes no dorso dos animais, com o auxílio de um borrifador. Os camundongos 

eram, assim, estimulados a realizarem o comportamento de autolimpeza (grooming) 

para higienização do pelo com aspecto molhado e viscoso, e devido à palatabilidade 

da solução adocicada (Taksande et al., 2013). O comportamento dos camundongos 

foi gravado por 5 min com auxílio de uma câmera digital e, posteriormente, 

analisado manualmente pelo experimentador para quantificação dos parâmetros 

latência para grooming e tempo total de grooming. A análise comportamental foi 

realizada de maneira cega, sem identificação da condição experimental do animal 

pelo experimentador.  

 

3.3.8 Teste do nado forçado 

 

Os camundongos foram individualmente inseridos em um cilindro 

transparente de vidro contendo 15 cm de água a 23-25ºC, durante 6 min. O 
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comportamento dos animais foi gravado com auxílio de uma câmera digital e, 

posteriormente, analisado manualmente pelo experimentador para quantificação 

dos parâmetros latência para imobilidade e tempo total de imobilidade. A análise 

comportamental foi realizada de maneira cega, sem identificação da condição 

experimental do animal pelo experimentador. 

 

3.3.9 Voltametria cíclica de rápida varredura (fast-scan cyclic 

voltammetry, FSCV) 

 

Produção dos eletrodos: Fibras de carbono individuais (r = 3,5 μm, Hexcel 

Corporation) foram aspiradas em um segmento de sílica fundida de 5 mm de 

comprimento. A vedação entre a sílica e a fibra de carbono foi criada pela aplicação 

de um epóxi de duas partes (Super Glue Corporation; TQs12 Epoxy). A fibra de 

carbono exposta foi então cortada para ~ 150 μm e um conector de prata foi 

anexado na extremidade oposta para condutividade (figura 5).  

Cirurgia para implantação de eletrodos: Os camundongos foram 

anestesiados com isoflurano em O2 (4% para indução e 1% para manutenção) e 

implantados com eletrodo voltamétrico crônico direcionado ao NAc (coordenadas a 

partir do bregma: +1,2 mm anteroposterior, ± 1,1 mm da linha média e -3,7 mm 

dorsoventral), e um eletrodo de referência contralateral de Ag/AgCl. Todos os 

componentes foram afixados permanentemente com cimento dentário (Metabond). 

Registro dos transientes de dopamina: A FSCV em eletrodos cronicamente 

implantados (Clark et al., 2010) foi utilizada para monitorar as mudanças na 

concentração de dopamina durante a investigação social e o comportamento 

operante, como descrito anteriormente (Covey et al., 2016; 2018; 2019). Uma onda 

triangular (-0,4 V para + 1,3V para -0,4V a 400 V/s) a 10 Hz foi aplicada aos 

microeletrodos de fibra de carbono implantados. A FSCV é capaz de extrair 

mudanças na corrente faradaica, resultante de reações redox na superfície da fibra 

de carbono, e essa mudança na corrente é proporcional à concentração de analitos 

eletroativos (figura 5).  

Aqui, relatamos todas as medidas de FSCV em unidade de corrente (nA), 

pois essa é a unidade de medida que serve como uma estimativa da mudança na 
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concentração de dopamina. A análise de regressão do componente principal (RCP) 

foi utilizada para extrair estatisticamente o componente dopaminérgico do registro 

voltamétrico de corrente (Heien et al., 2005). O conjunto de treinamento para a RCP 

consistiu de cinco voltamogramas de dopamina com background subtraído e cinco 

voltamogramas básicos de mudança de pH.  

Durante a investigação social, os transientes dopaminérgicos foram 

detectados ao longo de todo o teste, nas condições “sem alvo” e “com social”, e os 

parâmetros frequência e amplitude média dos transientes foram analisados em 

comparação aos detectados na condição basal, monitorada logo antes do início do 

teste. Durante o comportamento operante para obtenção de pellets de sacarose, o 

sinal de dopamina foi quantificado como a mudança máxima na corrente de 

oxidação de dopamina no período de 3 s que sucedeu o evento de interesse 

(apresentação da pista direita, da pista esquerda ou recebimento da recompensa), 

em relação à corrente detectada no décimo de segundo (0,1 s) que precedeu o 

mesmo evento.  



Capítulo 1          33 

 

 

 

Figura 5: Esquema representativo da metodologia de voltametria cíclica de rápida varredura 
(FSCV). A) Esquema representativo da reação de oxirredução da dopamina durante a técnica 
de FSCV. Quando a rampa voltamétrica é aplicada, a molécula de dopamina sofre reação de 
oxidação a +0,6 V, liberando elétrons que são detectados como corrente pelo eletrodo. A 
concentração de dopamina, naquele momento, é proporcional à corrente gerada. Quando a 
rampa voltamétrica oposta é aplicada, a dopamina sofre redução a -0,2 V, reabsorvendo os 
elétrons. As rampas são aplicadas a cada 100 ms; B) Esquema representativo do eletrodo 
voltamétrico de implantação crônica; C) Foto da ponta do eletrodo voltamétrico de 
implantação crônica. As reações de oxirredução da dopamina ocorrem ao redor da fibra de 
carbono. 

 

3.4 Estatística 

 

Precedendo a realização da análise de variância (ANOVA) paramétrica, os 

dados foram verificados quanto à distribuição normal, pelo teste de Shapiro-Wilk (p 

> 0,05), e homogeneidade, pelo teste de Levene (p > 0,05). Quando os dados não 

atenderam os requisitos de normalidade e homogeneidade, foram padronizados 

para o z-score, a fim de permitir a análise pela ANOVA. Todos os dados 
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comportamentais e os dados neuroquímicos obtidos durante os testes de 

comportamento operante foram analisados com ANOVA de 1 via ou ANOVA de 2 

vias de medidas repetidas, conforme descrito na seção de Resultados. Quando 

efeitos significativos foram detectados pela ANOVA, foram realizados testes post 

hoc de Newman Keuls. Os dados neuroquímicos obtidos durante o teste de 

investigação social foram analisados com testes não paramétricos de Mann-

Whitney (análogo não paramétrico do teste T de Student para amostras 

independentes) e Wilcoxon (análogo não paramétrico do teste T pareado), devido 

ao número reduzido de camundongos por grupo. As análises foram realizadas no 

software Statistica (versão 11, Statsoft). O nível de significância (α) foi fixado em p 

= 0,05. Os dados são apresentados como média ± erro padrão da média (EPM). 

 

3.5 Delineamento experimental 

 

3.5.1 Experimento 1: Avaliação dos efeitos da exposição repetida ao 

estresse de derrota social sobre os transientes de dopamina no NAc 

durante a investigação social e o comportamento operante para reforço 

de sacarose  

 

Os camundongos experimentais foram submetidos à cirurgia estereotáxica 

para implantação de eletrodos de voltametria na região do NAc e tiveram um 

período de recuperação cirúrgica de 2 semanas. Após o período de recuperação, 

foram submetidos ao treinamento para comportamento operante para obtenção de 

pellets de sacarose, que teve duração de 15 dias, conforme descrito acima.  

Após completarem o treinamento, os camundongos foram submetidos a 6 

sessões de tarefa operante para reforço de sacarose, em dias consecutivos, 1 vez 

ao dia (dias 1 a 6): 2 sessões em esquema de RF-1 (dias 1 e 2) e 4 sessões em 

esquema de RP (dias 3 a 6). Com base no valor médio de breakpoint obtido durante 

os testes de reforço de sacarose pré-derrota social, os camundongos foram 

divididos em 2 grupos comparáveis: controle (n = 8; breakpoint médio = 541,93 ± 

98,47) e estresse (n = 10; breakpoint médio = 547,92 ± 93,36). Os camundongos do 

grupo estresse foram submetidos ao protocolo de estresse crônico de derrota social 
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por 10 dias, e os camundongos do grupo controle foram alojados aos pares, 

separados por uma divisória perfurada e transparente (dias 7 a 16).  

Os camundongos foram alojados individualmente logo após o término do 

último episódio de derrota social e, 24 h após, foram submetidos a um teste de 

investigação social (dia 17). No dia seguinte, os camundongos foram submetidos a 

outro teste de investigação social, durante o qual os transientes de dopamina foram 

monitorados pela FSCV (dia 18). Esse teste ocorreu no aparato de comportamento 

operante para reforço de sacarose, que apresentava o headstage para FSCV 

acoplado. Nesse teste, os transientes de dopamina no NAc foram monitorados, 

inicialmente, durante 2,5 min, antes do teste de investigação social (condição 

basal). Em seguida, uma gaiola de interação vazia foi introduzida no aparato de 

comportamento operante, por 2,5 min (condição sem alvo). Então, a gaiola de 

interação vazia foi substituída por uma gaiola contendo um CD-1 desconhecido, 

para outra sessão de 2,5 min (condição com alvo). Os transientes de dopamina no 

NAc foram registrados nas diferentes condições experimentais. Os camundongos 

experimentais permaneceram no aparato durante todo o procedimento, pois 

estavam conectados ao headstage de FSCV. Nesse dia (18), o comportamento dos 

animais não foi avaliado. 

A partir do dia 18, após o teste de investigação social, os camundongos foram 

realojados aos pares (compostos por animais do mesmo grupo experimental), 

sendo separados por uma divisória transparente e perfurada, com o objetivo de 

evitar possíveis efeitos do isolamento social. Então, foram submetidos a 6 sessões 

de comportamento operante para reforço de sacarose, em dias consecutivos, 1 vez 

ao dia (dias 19 a 24): 2 sessões em esquema de RF-1 (dias 19 e 20) e 4 sessões 

em esquema de RP (dias 21 a 24). A liberação de dopamina no NAc foi registrada, 

usando FSCV, durante sessões alternadas de comportamento operante para 

reforço de sacarose, como indicado pelas setas na figura 6. 

Após o término dos testes de reforço de sacarose pós-derrota social, os 

camundongos foram avaliados nos seguintes testes: campo aberto de sacarose (dia 

25), preferência por solução de sacarina (dias 32 a 34), splash de sacarose (dia 35) 

e nado forçado (dia 36).  

Em relação à restrição alimentar, os camundongos experimentais ficaram 

restritos à 85 - 90% do peso corporal a partir de 3 dias antes e durante todo o 
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treinamento para comportamento operante, assim como durante os testes de 

comportamento operante para reforço de sacarose pré-derrota (dias 1 a 6) e pós-

derrota (dias 19 a 24), e durante o teste de campo aberto de sacarose (dia 25). 

Nessa condição, os animais eram pesados e recebiam ração após o término do 

procedimento experimental, a cada dia. Nos demais momentos, como durante o 

protocolo de derrota social (dias 7 a 16), os testes de investigação social (dias 17 e 

18) e os demais testes experimentais (a partir do dia 26), os camundongos tiveram 

acesso ad libitum à água e comida. O cronograma experimental é apresentado na 

figura 6 abaixo.  

 

 

Figura 6: Delineamento do experimento 1. Os camundongos foram avaliados em testes de 
comportamento operante para reforço de sacarose anteriormente à exposição ao estresse 
crônico de derrota social (dias 1 a 6). Então, foram submetidos ao protocolo de 10 dias de 
derrota social (dias 7 a 16), seguido pelos testes de investigação social (dias 17 e 18). Nos 
dias 19 a 24, os animais foram avaliados nos testes de comportamento operante para reforço 
de sacarose pós-derrota social. Os transientes de dopamina foram monitorados, através da 
técnica de FSCV, durante os testes de investigação social e reforço de sacarose nos dias 18, 
20, 22 e 24 (conforme indicado pelas setas). Os camundongos ainda foram testados nos 
testes: campo aberto de sacarose (dia 25), preferência por solução de sacarina (dias 32 a 34), 
splash de sacarose (dia 35) e nado forçado (dia 36).  

 

3.5.2 Experimento 2: Avaliação dos efeitos da exposição repetida ao 

estresse de derrota social sobre a investigação social, motivação e 

outros comportamentos do tipo depressivo, em camundongos não 

restritos de alimento e não submetidos ao protocolo de FSCV  

 

Este experimento teve por objetivo verificar os possíveis efeitos da cirurgia 

para implantação de eletrodos, do monitoramento voltamétrico da liberação de 

dopamina e da restrição alimentar sobre os resultados dos testes comportamentais 

utilizados no experimento 1. Assim, com este experimento, desejávamos replicar os 
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dados comportamentais obtidos no experimento 1, com a hipótese de que a cirurgia, 

a realização da técnica de FSCV in vivo e a restrição alimentar não tiveram impacto 

significativo sobre os achados comportamentais do experimento 1.  

O experimento 2 teve delineamento muito similar ao experimento 1, descrito 

acima, com as seguintes diferenças: os camundongos experimentais não foram 

submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de eletrodos de voltametria e, 

consequentemente, não tiveram os transientes dopaminérgicos no NAc 

monitorados durante os testes; ainda, os animais só foram restritos à 85 - 90% do 

peso corporal inicial a partir de 3 dias antes e durante todo o treinamento para 

comportamento operante para reforço de sacarose (com duração de 15 dias), tendo 

acesso ad libitum à comida e água no decorrer de todos os demais procedimentos 

experimentais. Para esse experimento, foram utilizados 14 camundongos 

experimentais (grupo estresse: n = 8; grupo controle: n = 6). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultados 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Experimento 1: Avaliação dos efeitos da exposição repetida ao 

estresse de derrota social sobre os transientes de dopamina no NAc 

durante a investigação social e o comportamento operante para reforço 

de sacarose 

 

Consideração: O número de animais por grupo está descrito na legenda de 

cada figura. Existe uma discrepância no número de animais entre os dados 

comportamentais e neuroquímicos. Isso acontece porque alguns animais foram 

excluídos da análise dos dados neuroquímicos por apresentarem registros 

voltamétricos inadequados ou não apresentarem registro.  

 

4.1.2 Teste de investigação social 

 

Para avaliar o impacto do estresse crônico de derrota social sobre a 

investigação social, os camundongos foram avaliados em um teste de investigação 

social, 24 h após o término do protocolo de 10 dias de estresse. Os parâmetros 

tempo gasto na zona de interação, tempo gasto nos cantos (dados normalizados 

para o z-score) e locomoção foram analisados com uma ANOVA de 2 vias de 

medidas repetidas para os fatores grupo (controle versus estresse) e condição de 

testagem (sem alvo versus com alvo social, como medida repetida). A razão de 

interação social (tempo gasto na zona de interação durante a condição com alvo / 

sem alvo) foi analisada com ANOVA de 1 via para o fator grupo.  

A análise estatística do parâmetro tempo gasto na zona de interação 

detectou um efeito significativo da interação entre os fatores grupo e condição de 

testagem (F[1,16] = 20,17, p = 0,00037). A análise post hoc da interação mostrou 

que o grupo controle passou mais tempo na zona de interação durante a condição 

com alvo em relação à sem alvo (p = 0,0027), já o grupo estresse passou mais 

tempo na zona de interação durante a condição sem alvo em relação à com alvo (p 

= 0,013). Ainda, o grupo estresse passou menos tempo na zona de interação em 

relação ao controle, durante a condição com alvo (p = 0,00017). 
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Em relação ao parâmetro tempo gasto nos cantos, a análise detectou um 

efeito de grupo [F[1,16] = 8,66, p = 0,0096; estresse (47,89 ± 7,98 s) > controle 

(16,61 ± 1,89 s) ]. Quanto à locomoção, a ANOVA indicou um efeito significativo da 

condição de testagem [F[1,16] = 25,28, p = 0,00012; sem alvo (8718,65 ± 460,61 

mm) > com alvo (6393,90 ± 440,52 mm) ], e um efeito de grupo [F[1,16] = 11,30, p 

= 0,0040; controle (8704,07 ± 388,18 mm) > estresse (6638,04 ± 510 mm) ]. Por fim, 

a análise do parâmetro razão de interação social detectou um efeito significativo de 

grupo (F[1,16] = 5,60, p = 0,031; controle > estresse) (figura 7).  

 

 

Figura 7: Teste de investigação social realizado 24 h após o término do protocolo de estresse 
crônico de derrota social. A) Heat maps representativos mostrando a movimentação de 
animais na arena de investigação social durante as condições Sem alvo e Com alvo, sendo 
que cores quentes representam maior tempo de visitação da região (vermelho > amarelo), e 
cores frias representam menor tempo de visitação (verde > azul claro); B) Tempo gasto na 
zona de interação (s); C) Razão de interação social; D) Tempo gasto nos cantos da arena (s); 
E) Locomoção total (mm). Resultados mostrados como médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao 
mesmo grupo na condição Sem alvo (efeito da interação grupo versus condição); #p < 0,05 
relativo ao grupo Controle na condição Com alvo (efeito da interação grupo versus condição); 
$p < 0,05 relativo ao efeito de grupo (Controle versus Estresse), (grupo Controle: n = 8; grupo 
Estresse: n = 10).   
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4.1.3 Monitoramento da liberação de dopamina por FSCV durante um 

teste de investigação social 

 

Para avaliar os impactos do estresse crônico de derrota social sobre a função 

mesolímbica dopaminérgica em resposta a um estímulo social, os camundongos 

tiveram a liberação de dopamina no NAc monitorada durante um teste de 

investigação social, 48 h após o término do protocolo de estresse. A análise não 

paramétrica de Mann-Whitney para o fator grupo (controle versus estresse) foi 

usada para analisar a amplitude média dos transientes de dopamina (% em relação 

à condição basal) e a frequência dos transientes de dopamina (% em relação à 

condição basal), durante as condições sem alvo e com alvo. Considerando a 

amplitude dos transientes de dopamina, nenhum efeito significativo foi detectado 

durante as condições sem alvo ou com alvo. Em relação à frequência de transientes, 

a análise mostrou que o grupo estresse apresentou frequência aumentada de 

transientes de dopamina, em relação ao controle, durante a condição com alvo (U 

= 2,00, p = 0,050; estresse > controle).  

Também foram realizados testes não paramétricos de Wilcoxon para analisar 

a amplitude média e frequência de transientes de cada um dos grupos (controle ou 

estresse) nas condições sem alvo versus com alvo. Nenhuma diferença significativa 

foi detectada para nenhum dos parâmetros, em nenhum dos grupos (figura 8). 

 

 

Figura 8: Transientes de dopamina durante teste de investigação social realizado 48 h após o 
término do protocolo de estresse crônico de derrota social. A) Amplitude média dos 
transientes (% em relação à condição basal) durante as condições Sem alvo e Com alvo; B) 
Frequência de transientes (% em relação à condição basal) durante as condições Sem alvo e 
Com alvo. Resultados mostrados como médias ± EPM; #p = 0,05 em relação ao grupo Controle 
na condição Com alvo (grupo Controle: n = 4; grupo Estresse: n = 5).  
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4.1.4 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose e 

monitoramento da liberação de dopamina por FSCV 

 

Para avaliar os impactos do estresse crônico de derrota social sobre a 

motivação direcionada a um estímulo reforçador não-social, os camundongos foram 

avaliados em tarefas operantes para obtenção de reforço de sacarose, antes e após 

o protocolo de 10 dias de estresse. Além disso, a fim de avaliar os efeitos do 

estresse de derrota social sobre a função mesolímbica dopaminérgica em resposta 

a um estímulo reforçador não-social, monitoramos a liberação de dopamina no NAc, 

usando a FSCV, durante tarefas operantes para obtenção de reforço de sacarose, 

após a exposição à derrota social. 

Os dados são apresentados como médias das medidas avaliadas durante as 

sessões em esquema de RF-1 ou RP (breakpoint, número de recompensas, número 

de pressões ativas e inativas, latência para pressionar as barras, tempo para 

completar trial, taxa de resposta e mudança máxima na corrente de oxidação de 

dopamina), para cada grupo (controle e estresse). Essas mesmas médias foram 

usadas para a análise estatística. A tarefa de RF-1 foi escolhida para avaliar a 

capacidade hedônica dos camundongos, enquanto a tarefa de RP avaliou a 

motivação dos animais em relação ao reforço de sacarose. 

 

4.1.4.1 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose 

pré-exposição ao estresse crônico de derrota social 

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo foi usada para analisar o número de 

recompensas obtidas (número total de pellets de sacarose recebidos) durante 

esquema de RF-1; e número de recompensas, breakpoint, pressões na barra ativa 

e pressões na barra inativa, durante esquema de RP. Como esperado, nenhuma 

diferença significativa foi detectada para esses parâmetros, demonstrando que os 

grupos eram homogêneos entre si antes da exposição ao protocolo de derrota social 

(figura 9).  
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Figura 9: Testes de comportamento operante para obtenção de reforço de sacarose pré-
exposição ao estresse de derrota social. A) Número de recompensas obtidas em esquema de 
RF-1; B) Número de recompensas obtidas em esquema de RP; C) Breakpoint atingido em 
esquema de RP; D) Número de pressões nas barras ativa e inativa em esquema de RP. 
Resultados mostrados como médias ± EPM (grupo Controle: n = 8; grupo Estresse: n = 10). 

  

4.1.4.2 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose 

pós-exposição ao estresse crônico de derrota social: comportamento e 

liberação de dopamina no NAc 

 

Esquema de RF-1: A ANOVA de 1 via para fator grupo foi usada para analisar 

os seguintes parâmetros: latência para pressionar a barra direita (de “busca”), 

latência para pressionar a barra esquerda (de “consumo”) e número de 

recompensas obtidas. Nenhuma diferença foi detectada para nenhum desses 

parâmetros (figura 10). 
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Figura 10: Testes de comportamento operante para reforço de sacarose em esquema de RF-
1 pós-exposição ao estresse de derrota social. A) Latência média para pressão da barra direita 
(de ‘busca’) (s); B) Latência média para pressão da barra esquerda (de ‘consumo’) (s); C) 
Número de recompensas obtidas. Resultados mostrados como médias ± EPM (grupo 
Controle: n = 8; grupo Estresse: n = 10). 

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo também foi utilizada para analisar a 

mudança máxima na corrente de oxidação de dopamina evocada pela 

apresentação da pista direita, da pista esquerda e pelo recebimento da 

recompensa.  Nenhuma diferença foi detectada entre os grupos para nenhum 

desses parâmetros (figura 11). 
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Figura 11: Liberação de dopamina durante testes de comportamento operante para reforço de 
sacarose em esquema de RF-1 pós-exposição ao estresse de derrota social. A) Mudança 
máxima na corrente de oxidação de dopamina (nA) evocada pela apresentação da pista 
direita, esquerda e recebimento da recompensa; B) Média (+EPM) da corrente de oxidação de 
dopamina alinhada com a apresentação das pistas ou o recebimento da recompensa (linha 
tracejada vermelha); C) Color plot e voltamograma cíclico representativos. Resultados 
mostrados como médias ± EPM (grupo Controle: n = 6; grupo Estresse: n = 10). 
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Esquema de RP: Uma ANOVA de 1 via para o fator grupo foi usada para 

analisar o número de recompensas obtidas, breakpoint, total de pressões na barra 

ativa (barra cuja pista acima estava iluminada) e o total de pressões na barra inativa 

(barra cuja pista acima estava apagada). Nenhuma diferença foi detectada entre os 

grupos para nenhum desses parâmetros comportamentais.  

Ainda, uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo e 

trial [10 primeiros (1 a 10) ou 10 últimos (-9 a 0) trials, como medida repetida] foi 

utilizada para analisar outros parâmetros comportamentais avaliados durante as 

sessões de RP: latência para pressionar as barras direita e esquerda, tempo para 

completar trial e taxa de resposta (número de pressões/s). Considerando os 

parâmetros latência para pressionar a barra direita e latência para pressionar a 

barra esquerda, nenhum efeito significativo foi detectado durante os primeiros ou 

últimos 10 trials. Considerando o parâmetro tempo para completar trial, foram 

detectados efeitos de trial (F[9,144] = 214,16, p < 0,001) e da interação grupo x trial 

(F[9,144] = 2,46, p = 0,012), apenas considerando os últimos 10 trials. A análise 

post hoc da interação mostrou que os animais do grupo estresse demoraram menos 

tempo para completar o último trial (T0), em relação aos controles (p = 0,0011). Vale 

lembrar que, na RP, o requisito de respostas aumenta exponencialmente e, assim, 

para completar os últimos trials, os animais precisaram pressionar a barra de busca 

por centenas de vezes.  

Por fim, considerando o parâmetro taxa de resposta, foram detectados 

efeitos de trial durante os 10 primeiros (F[9,144] = 39,94, p < 0,001) e 10 últimos 

trials (F[9,144] = 41,22, p < 0,001). Nenhum efeito de interação trial x grupo foi 

detectado (figura 12). 
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Figura 12:  Comportamento durante testes de comportamento operante para reforço de 
sacarose em esquema de RP pós-exposição ao estresse de derrota social. A) Número de 
recompensas obtidas; B) Breakpoint atingido; C) Número de pressões nas barras ativa e 
inativa; D) Latência média para pressão da barra direita (de ‘busca’) (s); E) Latência média 
para pressão da barra esquerda (‘de consumo’) (s); F) Tempo para completar trial (s); G) Taxa 
de resposta (pressões/s).  Resultados mostrados como médias ± EPM; #p < 0,05 relativo à 
diferença entre os grupos no último trial (T0), (grupo Controle: n = 8; grupo Estresse: n = 10). 

 

Uma ANOVA de 1 via para o fator grupo (controle versus estresse) foi 

utilizada para analisar a média (de todos os trials, das sessões de RP) da mudança 

máxima na corrente de oxidação de dopamina evocada pelo aparecimento das 

pistas e pelo recebimento da recompensa. Não foi verificada diferença significativa 

considerando os parâmetros mudança máxima na corrente de oxidação de 

dopamina evocada pela pista direita (controle: -0,051 ± 0,036 nA; estresse: -0,017 

± 0,034 nA) ou esquerda (controle: 0,12 ± 0,077 nA; estresse: 0,17 ± 0,056 nA). Foi 

detectada diferença para o fator grupo considerando a mudança máxima na 
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corrente de oxidação de dopamina evocada pelo recebimento da recompensa 

[F(1,14) = 10,04, p = 0,0068; estresse (0,27 ± 0,037 nA) > controle (0,081 ± 0,048 

nA) ]. 

Ainda, uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo e 

trial [10 primeiros (1 a 10) ou 10 últimos (-9 a 0) trials, como medida repetida] foi 

usada para analisar a mudança máxima na corrente de oxidação de dopamina 

evocada pelo aparecimento das pistas direita e esquerda e pelo recebimento da 

recompensa, considerando os 10 primeiros e 10 últimos trials, separadamente. A 

análise estatística detectou um efeito significativo de grupo para a mudança máxima 

na corrente de oxidação de dopamina evocada pelo recebimento da recompensa 

[F[1,14] = 9,95, p = 0,014; estresse (0,22 ± 0,049 nA) > controle (-0,0047 ± 0,039 

nA) ], durante os 10 primeiros trials. Nenhuma diferença foi detectada para os 

demais parâmetros (figura 13).  
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Figura 13: Liberação de dopamina durante testes de comportamento operante para reforço de 
sacarose em esquema de RP pós-exposição ao estresse de derrota social. À esquerda, 
mudança máxima na corrente de oxidação de dopamina (nA) evocada pela apresentação da 
pista direita (A), esquerda (B) e recebimento da recompensa (C) durante os 10 primeiros e 10 
últimos trials; à direita, média (+EPM) da corrente de oxidação de dopamina alinhada com a 
apresentação das pistas ou o recebimento da recompensa (linha tracejada vermelha); D) 
Color plot e voltamograma cíclico representativos. Resultados mostrados como médias ± 
EPM; $p < 0,05 relativo ao efeito de grupo (Controle versus Estresse), (grupo Controle: n = 6; 
grupo Estresse: n = 10). 
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4.1.5 Outros testes para avaliação de comportamentos do tipo 

depressivo 

 

Para avaliar as consequências do estresse crônico de derrota social sobre 

outros comportamentos do tipo depressivo, os camundongos foram avaliados nos 

testes de campo aberto de sacarose, preferência por solução de sacarina (para 

avaliação da capacidade hedônica), splash de sacarose (para avaliação de 

comportamento de autocuidado) e nado forçado (para avaliação de comportamento 

de desamparo). Nenhuma diferença significativa foi detectada pela ANOVA de 1 via 

para o fator grupo em nenhum dos parâmetros avaliados nos diferentes testes. 

Ainda, o peso corporal médio dos animais foi analisado usando uma ANOVA de 2 

vias de medidas repetidas para os fatores grupo e tempo (pré- versus pós-exposição 

à derrota social, como medida repetida). A análise estatística apenas detectou um 

efeito de tempo [F [1,16] = 68,584, p < 0,001; pré-derrota (19,87 ± 0,31 g) < pós-

derrota (21,53 ± 0,27 g) ]. Assim, os camundongos de ambos os grupos 

apresentaram aumento do peso corporal durante o curso dos procedimentos 

experimentais. Nenhum efeito de grupo ou interação foi detectado (figura 14). 
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Figura 14:  Avaliação de comportamentos do tipo depressivo em animais submetidos ou não 
ao estresse crônico de derrota social. A) Medidas obtidas durante o teste de campo aberto de 
sacarose: consumo total de sacarose (g) e locomoção (mm); B) Preferência por solução de 
sacarina (%); C) Média do peso corporal pré- e pós-exposição ao estresse de derrota social 
(g); D) Medidas obtidas durante o teste do splash de sacarose: latência para grooming (s) e 
tempo total de grooming (s); E) Medidas obtidas durante o teste do nado forçado: latência 
para imobilidade (s) e tempo total de imobilidade (s). Resultados mostrados como médias ± 
EPM; *p < 0,05 relativo à condição pré-derrota (efeito de tempo), (grupo Controle: n = 8; grupo 
Estresse: n = 10).  

 

4.2 Experimento 2: Avaliação dos efeitos da exposição repetida ao 

estresse de derrota social sobre a investigação social, motivação e 

outros comportamento do tipo depressivo, em camundongos não 

restritos de alimento e não submetidos ao protocolo de FSCV 

 

Consideração: O número de animais por grupo está descrito na legenda de 

cada figura. Um animal do grupo estresse morreu no decorrer do protocolo 

experimental e é por isso que, para alguns dados, o n do grupo estresse está 

reduzido. 
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4.2.1 Teste de investigação social 

 

Os parâmetros tempo gasto na zona de interação, tempo gasto nos cantos e 

locomoção foram analisados com uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para 

os fatores grupo (controle versus estresse) e condição de testagem (sem alvo 

versus com alvo, como medida repetida). A razão de interação social (tempo gasto 

na zona de interação durante a condição com alvo / sem alvo) foi analisada com 

uma ANOVA de 1 via para o fator grupo. A análise estatística do parâmetro tempo 

gasto na zona de interação detectou um efeito da interação entre os fatores grupo 

e condição (F[1,10] = 17,06, p = 0,00020). A análise post hoc da interação mostrou 

que o grupo estresse apresentou menor tempo na zona de interação durante a 

condição com alvo em relação à sem alvo (p = 0,0023). Em relação ao parâmetro 

tempo gasto nos cantos, a análise não detectou nenhum efeito significativo. Quanto 

à locomoção, a ANOVA indicou um efeito significativo de condição de testagem 

[F[1,10] = 44,72, p = 0,000054; sem alvo (10233,81 ± 498,40 mm) > com alvo 

(7076,48 ± 299,66 mm) ]. Por fim, a análise do parâmetro razão de interação social 

detectou um efeito significativo de grupo (F[1,10] = 15,99, p = 0,0025; controle > 

estresse) (figura 15).  
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Figura 15: Teste de investigação social realizado 24 h após o término do protocolo de estresse 
crônico de derrota social. A) Tempo gasto na zona de interação (s); B) Razão de interação 
social; C) Tempo gasto nos cantos da arena (s); D) Locomoção total (mm). Resultados 
mostrados como médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao grupo Estresse na condição Sem alvo 
(efeito da interação grupo versus condição); $p < 0,05 relativo ao efeito de grupo (Controle 
versus Estresse); #p < 0,05 relativo à condição Sem alvo (efeito de condição de testagem), 
(grupo Controle: n = 6; grupo Estresse: n = 6).   

 

4.2.2 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose 

 

4.2.2.1 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose 

pré-exposição ao estresse crônico de derrota social 

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo foi usada para analisar os seguintes 

parâmetros: número de recompensas obtidas em esquema de RF-1, número de 

recompensas obtidas em esquema de RP, breakpoint atingido durante a RP, 
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número de pressões nas barras ativa e inativa durante a RP. A análise não detectou 

nenhuma diferença significativa para nenhum dos parâmetros avaliados, indicando 

que os grupos eram devidamente homogêneos entre si previamente à exposição ao 

protocolo de derrota social (figura 16).  

 

 

Figura 16: Testes de comportamento operante para obtenção de reforço de sacarose pré-
exposição ao estresse de derrota social. A) Número de recompensas obtidas em esquema de 
RF-1; B) Número de recompensas obtidas em esquema de RP; C) Breakpoint atingido em 
esquema de RP; D) Número de pressões nas barras ativa e inativa em esquema de RP. 
Resultados mostrados como médias ± EPM (grupo Controle: n = 6; grupo Estresse: n = 8).  

 

4.2.2.2 Testes de comportamento operante para reforço de sacarose 

pós-exposição ao estresse crônico de derrota social  

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo foi usada para analisar os seguintes 

parâmetros: número de recompensas obtidas em esquema de RF-1, número de 
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recompensas obtidas em esquema de RP, breakpoint atingido durante a RP, 

número de pressões nas barras ativa e inativa durante a RP. A análise não detectou 

nenhuma diferença significativa entre os grupos para nenhum dos parâmetros 

avaliados, indicando que a exposição ao estresse crônico de derrota social não 

alterou a capacidade hedônica nem a motivação para obtenção e consumo de 

pellets de sacarose (figura 17).   

 

 

Figura 17: Testes de comportamento operante para obtenção de reforço de sacarose pós-
exposição ao estresse de derrota social. A) Número de recompensas obtidas em esquema de 
RF-1; B) Número de recompensas obtidas em esquema de RP; C) Breakpoint atingido em 
esquema de RP; D) Número de pressões nas barras ativa e inativa em esquema de RP. 
Resultados mostrados como médias ± EPM (grupo Controle: n = 6; grupo Estresse: n = 7).  
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4.2.3 Outros testes para avaliação de comportamentos do tipo 

depressivo 

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo foi utilizada para análise dos parâmetros 

avaliados nos diferentes testes comportamentais: preferência por solução de 

sacarina sobre a água (%); latência para grooming e tempo total de grooming (teste 

do splash de sacarose); latência para imobilidade e tempo total de imobilidade (teste 

do nado forçado). Nenhum efeito de grupo foi detectado para nenhum dos 

parâmetros avaliados nos diferentes testes, indicando que o estresse de derrota 

social não alterou a capacidade hedônica e comportamentos de autocuidado e 

desamparo dos animais. Ainda, o peso corporal médio dos animais também foi 

analisado usando uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores 

grupo e tempo (pré- versus pós-exposição à derrota social, como medida repetida). 

A análise estatística apenas detectou um efeito de tempo [F [1,11] = 100,22, p = 

0,000001; pré-derrota (19,49 ± 0,40 g) < pós-derrota (21,93 ± 0,46 g) ]. Assim, os 

camundongos de ambos os grupos apresentaram aumento do peso corporal no 

decorrer dos procedimentos experimentais (figura 18). Durante o teste de campo 

aberto de sacarose, os animais de ambos os grupos, controle e estresse, não 

ingeriram pellets de sacarose (dados não mostrados).  

Visto que os resultados do Experimento 2 replicaram os achados 

comportamentais do Experimento 1, podemos concluir que a restrição alimentar e 

o protocolo de FSCV não interferiram nos parâmetros comportamentais aqui 

avaliados. 
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Figura 18:  Avaliação de comportamentos do tipo depressivo em animais submetidos ou não 
ao estresse crônico de derrota social. A) Preferência por solução de sacarina (%); B) Medidas 
obtidas durante o teste do splash de sacarose: latência para grooming (s) e tempo total de 
grooming (s); C) Medidas obtidas durante o teste do nado forçado: latência para imobilidade 
(s) e tempo total de imobilidade (s); D) Média do peso corporal pré e pós-exposição ao 
estresse de derrota social (g). Resultados mostrados como médias ± EPM; *p < 0,05 relativo 
à condição pré-derrota (efeito de tempo), (grupo Controle: n = 6; grupo Estresse: n = 7).  
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5 DISCUSSÃO PARCIAL 

 

A evitação social é uma das consequências comportamentais mais robustas 

da exposição repetida à derrota social, sendo revertida pelo tratamento crônico, mas 

não agudo, com antidepressivos, como a imipramina e fluoxetina, o que demonstra 

sua validade preditiva para o estudo de transtornos neuropsiquiátricos, como o TDM 

(Berton et al., 2006). O presente trabalho corroborou os achados de evitação social 

após exposição ao protocolo de derrota social (Kudryavtseva et al., 1991; Berton et 

al., 2006; Krishnan et al., 2007; Golden et al., 2011; Favoretto et al., 2017; Macedo 

et al., 2018). Mostramos que camundongos previamente expostos à derrota social 

apresentaram diminuição do tempo gasto investigando um coespecífico 

desconhecido e aumento do tempo evitando contato social (aumento do tempo 

gasto nos cantos da arena de teste), em relação aos controles, 24 h após o término 

do protocolo de estresse. 

Mostramos, ainda, que o protocolo de derrota social induziu maior frequência 

de eventos de liberação de dopamina no NAc durante a exposição a um estímulo 

social, mas não alterou os transientes dopaminérgicos durante a apresentação de 

uma gaiola de interação vazia (condição sem alvo). Em concordância com nossos 

achados, Anstrom e colaboradores (2009), usando FSCV in vivo, demonstraram 

que ratos derrotados apresentaram aumento da frequência de transientes de 

dopamina no NAc durante confrontos com um animal coespecífico agressivo, mas 

não durante a exposição a um companheiro de gaiola familiar. Da mesma forma, 

estudos ex vivo e in vivo (usando camundongos anestesiados) mostraram que a 

taxa e propriedades de disparo de neurônios dopaminérgicos da ATV estavam 

significativamente aumentadas em camundongos suscetíveis ao estresse crônico 

de derrota social, e que as taxas médias de disparo dos neurônios da ATV eram 

inversamente correlacionadas às razões de interação social obtidas durante um 

teste de investigação social (Krishnan et al., 2007; Cao et al., 2010).  

O estudo de Cao e colaboradores (2010) também mostrou que o tratamento 

crônico, mas não o agudo, com fluoxetina foi capaz de reverter completamente o 

aumento das taxas de disparo dos neurônios dopaminérgicos da ATV, bem como a 

evitação social produzida pelo estresse de derrota social. Esses achados indicam 

que os padrões de disparo dos neurônios mesolímbicos dopaminérgicos parecem, 
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de fato, mediar respostas à derrota social e os efeitos do tratamento com 

antidepressivos (Cao et al., 2010). Ainda, a estimulação fásica repetida da via ATV-

NAc, após as derrotas, exacerbou o comportamento de evitação social (Koo et al., 

2016); e a indução de disparo fásico nos neurônios dopaminérgicos da ATV, em 

camundongos expostos a um protocolo de derrota social subliminar (insuficiente 

para gerar prejuízos comportamentais per se), produziu evitação social e diminuição 

da preferência por solução de sacarose (Chaudhury et al., 2013).  

Todos esses estudos, como o nosso, reforçam a ideia de que a função 

aumentada da via mesolímbica dopaminérgica parece estar implicada nos déficits 

sociais induzidos pelo estresse de derrota social, que podem ser considerados um 

importante marcador de fenótipo do tipo depressivo. Em contrapartida, o estudo de 

Miczek e colaboradores (2011) demonstrou que a exposição crônica à derrota social 

reduziu a liberação tônica de dopamina no NAc. No entanto, diferenças 

metodológicas entre esse trabalho e os demais discutidos poderiam explicar essa 

divergência de achados. Por exemplo, o estudo de Miczek utilizou ratos (e não 

camundongos), um protocolo de 36 dias de derrota social (muito prolongado em 

relação ao protocolo de 10 dias utilizado em nosso e nos outros estudos), e a técnica 

de microdiálise para avaliação da função mesolímbica dopaminérgica (com menor 

resolução temporal quando comparada à voltametria, usada em nosso estudo, ou à 

eletrofisiologia, utilizada nos outros estudos aqui discutidos).  

É interessante acrescentar que estudos com microdiálise in vivo também 

relataram aumento dos níveis dopaminérgicos no NAc de animais residentes 

agressores, durante e após o confronto social (Van Erp e Miczek, 2000; Ferrari et 

al., 2003). Ainda, o confronto físico parece apresentar propriedades reforçadoras 

para os animais agressores, que mostraram respostas condicionadas à 

oportunidade de engajamento em encontros agonísticos (Fish et al., 2002; 2005). 

Esses últimos dados, juntamente com os achados de Anstrom e colaboradores 

(2009), mostrando liberação aumentada de dopamina no NAc de animais 

derrotados durante o confronto agressivo, indicam que a via mesolímbica 

dopaminérgica, de fato, pode ser ativada tanto em resposta a estímulos sociais 

apetitivos quanto aversivos.  

Em nosso estudo, os grupos controle e estresse apresentaram desempenho 

semelhante na tarefa de resposta operante reforçada por pellets de sacarose, em 
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esquema de RF-1. Ambos os grupos apresentaram resultados semelhantes quanto 

às latências para responder às pistas associadas à recompensa e ao número de 

recompensas obtidas. Portanto, a exposição às derrotas sociais não alterou a 

resposta operante para obtenção de pellets de sacarose em um esquema de “baixa 

demanda”, que avaliou a capacidade hedônica dos camundongos. Da mesma 

forma, Riga e colaboradores (2015) mostraram que um protocolo de derrotas 

sociais, seguido de isolamento social prolongado, não alterou a resposta operante 

para obtenção de solução de sacarose em um esquema RF-1, em ratos. Jaisinghani 

e Rosenkranz (2015) também mostraram que o estresse de derrota social, em ratos, 

induziu evitação social a curto e longo prazo, mas, como em nossos resultados, não 

alterou a resposta por pellets de sacarose em um esquema de RF-4. 

No entanto, como já mencionado anteriormente, a depressão é um distúrbio 

multifacetado e um sintoma proeminente em muitos indivíduos é a diminuição do 

impulso motivacional para buscar recompensas, apesar do processamento 

hedônico intacto (ver Treadway e Zald, 2011). Em nosso estudo, testes de 

comportamento operante para obtenção de pellets de sacarose, em esquema de 

RP, foram utilizados para avaliação dos efeitos do estresse de derrota social sobre 

a motivação dos camundongos. Nossos dados mostraram que camundongos de 

ambos os grupos, controle e estresse, apresentaram resultados semelhantes 

quanto ao breakpoint, número de recompensas obtidas, número de pressões nas 

barras e outros parâmetros avaliados durante a resposta operante por pellets de 

sacarose, em esquema de RP. Portanto, a exposição às derrotas sociais não alterou 

a motivação para um reforçador não-social, a sacarose. 

Contrariamente aos nossos achados, um estudo demonstrou que a 

exposição a um protocolo de 15 dias de derrota social reduziu a motivação para 

reforço de sacarose, em um esquema de RP, em camundongos. Vale ressaltar que, 

nesse estudo, os camundongos experimentais permaneceram em coabitação com 

o agressor CD-1 mesmo 7 dias após o término do período de derrotas, 

representando um estresse psicológico contínuo até o final dos procedimentos 

experimentais (Bergamini et al., 2016). Miczek e colaboradores (2011) também 

mostraram que ratos expostos a 36 dias de derrota social apresentaram diminuição 

das respostas reforçadas por solução de sacarina, em esquema de RP, durante o 
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período de estresse. A motivação para reforço de sacarina após o término do 

protocolo de estresse não foi avaliada naquele estudo (Miczek et al., 2011). 

Por outro lado, Riga e colaboradores (2015) observaram que um protocolo 

de derrota social seguido de isolamento social prolongado aumentou, 

inesperadamente, o impulso motivacional para obtenção de sacarose, em esquema 

de RP. Portanto, com base nos estudos aqui discutidos, os efeitos da exposição ao 

estresse crônico de derrota social sobre a motivação são controversos e parecem 

depender do protocolo de derrota social utilizado. 

Demonstramos ainda que camundongos expostos ao estresse de derrota 

social não parecem ter apresentado aumento significativamente robusto da 

liberação de dopamina no NAc durante tarefa operante para obtenção de pellets de 

sacarose, em relação aos animais do grupo controle. Nesse contexto, foi verificado 

apenas um efeito estatístico de grupo, mostrando que animais derrotados 

apresentaram maior liberação de dopamina, em relação aos controles, em resposta 

ao recebimento de pellets de sacarose, durante tarefa em esquema de RP. No 

entanto, ainda não está claro o que esse efeito representa e se é replicável, uma 

vez que o efeito só foi verificado em condições bastante específicas. Por exemplo, 

o aumento de liberação de dopamina em resposta à recompensa ocorreu na 

condição de RP, mas não quando os animais recebiam recompensa na RF-1. Ainda, 

o efeito dopaminérgico não foi verificado em resposta às pistas discriminativas que 

sinalizavam o recebimento da recompensa. Além disso, a alteração neuroquímica 

não foi acompanhada de alterações comportamentais na motivação dos indivíduos. 

Dessa forma, na presente tese, optamos por não valorizar esse achado, 

considerando que a alteração na liberação dopaminérgica, nesse contexto, não 

seria biologicamente relevante. Entendemos que novos experimentos devem ser 

realizados com o objetivo de confirmar e explorar esses achados, para que 

conclusões mais assertivas possam ser feitas.  

A via mesolímbica dopaminérgica é ativada em resposta tanto a estímulos 

apetitivos quanto aversivos, preparando o indivíduo para reações apropriadas de 

aproximação ou evitação em relação a estímulos ambientais relevantes (Beeler et 

al., 2010; Hammels et al., 2015). Da mesma forma, a via mesolímbica 

dopaminérgica é ativada em resposta à investigação social, um estímulo altamente 

reforçador para ratos e camundongos (Phillips et al., 2003; Gunayidin et al., 2014). 
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Dado que camundongos controles passaram mais tempo interagindo com um alvo 

social desconhecido, em relação a um estímulo neutro, e que camundongos 

derrotados apresentaram comportamento de evitação social, a exposição ao 

estresse de derrota social parece ter alterado a valência da investigação social de 

apetitiva para aversiva, levando a uma mudança de comportamento. Além disso, a 

alteração do funcionamento da via ATV-NAc pelo estresse, em resposta à 

exposição a um coespecífico desconhecido, parece estar relacionada à expressão 

do comportamento de aversão social observado. No entanto, experimentos que 

avaliam de maneira mais direta e precisa a causalidade entre a alteração 

neuroquímica e a comportamental são necessários para confirmação dessa 

hipótese. 

Em nosso estudo, a exposição ao estresse de derrota social não promoveu 

um comportamento do tipo anedônico em relação à sacarose ou sacarina, avaliado 

em diferentes testes. De acordo com o DSM-5, um dos principais sintomas de 

transtornos depressivos em humanos é a anedonia: uma diminuição acentuada do 

prazer em atividades geralmente consideradas gratificantes. Muscat e Wilner (1992) 

propuseram que uma preferência reduzida por soluções açucaradas, em relação à 

água, reflete um comportamento do tipo anedônico em animais experimentais.  

Em nosso estudo, o comportamento anedônico foi avaliado mais diretamente 

através de um teste de preferência por solução de sacarina (adoçante, sem 

componente calórico). Avaliamos, ainda, o comportamento direcionado à 

recompensa através do teste de campo aberto de sacarose, realizado após o 

término das derrotas. A exposição à derrota social não prejudicou nenhum dos 

comportamentos hedônicos avaliados. Da mesma forma, alguns estudos também 

relataram ausência de alterações no consumo ou preferência por solução de 

sacarose, durante ou após exposição à derrota social (Von Frijtag et al., 2002; Croft 

et al., 2005; para uma revisão, consulte Hammels et al., 2015). Os protocolos de 

derrota / superlotação social crônica e de colônia subordinada crônica também não 

produziram alterações na preferência ou no consumo de sacarina, após a exposição 

ao estresse (Slattery et al., 2012; Peters et al., 2013; Bahi, 2017; Keenan et al., 

2018). No entanto, outros estudos mostraram diminuição da preferência por solução 

de sacarose durante (Macedo et al., 2018) ou após o término das derrotas sociais 

(Krishnan et al., 2007; Covington et al., 2010; Venzala et al., 2012). 
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Mostramos que a exposição à derrota social também não promoveu outros 

comportamentos do tipo depressivo, como aumento do desamparo e diminuição do 

autocuidado, avaliados aqui por meio dos testes de nado forçado e splash de 

sacarose, respectivamente. A literatura acerca das consequências do estresse 

crônico de derrota social sobre comportamentos do tipo depressivo não-sociais 

ainda é muito controversa. Em nosso estudo, camundongos com histórico de 

derrota social apresentaram latência para imobilidade e tempo total de imobilidade 

semelhantes aos do grupo controle. Da mesma forma, outros estudos não 

mostraram efeito da derrota social nos parâmetros avaliados no teste do nado 

forçado, realizado durante ou após a exposição ao estresse (Kinsey et al., 2007; 

Krishnan et al., 2007; Venzala et al., 2013). No entanto, outros estudos mostraram 

que camundongos submetidos à derrota social apresentaram latência reduzida para 

imobilidade e aumento do tempo de imobilidade nesse teste, após o término do 

estresse (Iñiguez et al., 2014; Jin et al., 2015).  

Além disso, não verificamos nenhuma diferença entre os grupos controle e 

estresse quanto à latência para grooming e tempo total de grooming, no teste do 

splash de sacarose. Em concordância com nossos achados, a exposição ao 

estresse crônico moderado imprevisível, um modelo animal padrão ouro para 

indução de fenótipo do tipo depressivo, não promoveu alteração do comportamento 

de autocuidado no teste do splash de sacarose, em camundongos C57BL/6J, 

BALB/c (Gosselin et al., 2017) ou suíços (Yalcin et al., 2008). No entanto, Amini-

Khoei e colaboradores (2017; 2019) mostraram que camundongos machos 

expostos à separação materna, um modelo de estresse social, do dia pós-natal 2 

ao 14, apresentaram tempo de grooming reduzido em relação aos animais controles 

no teste do splash de sacarose, realizado no dia pós-natal 60. Além disso, outros 

estudos mostraram que a exposição ao estresse crônico moderado imprevisível 

aumentou a latência para grooming e reduziu a frequência de grooming no teste do 

splash de sacarose, realizado durante ou após a exposição ao último estressor 

(Mutlu et al., 2012; Taksande et al., 2013; Franceschelli et al., 2015; Pesarico et al., 

2016). 

Por fim, é importante notar que, apesar de os camundongos utilizados no 

experimento 1 terem sido submetidos à restrição alimentar, a fim de realizarem 

comportamento operante para obterem reforço de sacarose, essa condição não 
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parece ter afetado nossos achados sobre as consequências comportamentais da 

exposição ao estresse de derrota social. Avaliamos outra coorte de camundongos, 

no experimento 2, que não passou por restrição alimentar durante os testes 

comportamentais, e a investigação social, capacidade hedônica, motivação e outros 

comportamentos do tipo depressivo foram avaliados com resultados semelhantes 

aos dos camundongos com restrição alimentar, do experimento 1.  
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6 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Nossos resultados indicam que o estresse crônico de derrota social produziu, 

seletivamente, déficits de investigação social, não promovendo outros 

comportamentos do tipo depressivo, como anedonia, motivação reduzida para 

consumo de sacarose, autocuidado diminuído e comportamento de desamparo 

aumentado. Além disso, a derrota social aumentou a resposta fásica de dopamina 

no NAc à investigação social, mas não ao reforço de sacarose. Assim, o estresse 

de derrota social induziu alterações comportamentais e na função mesolímbica 

dopaminérgica que são seletivas para contextos sociais. 
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estresse crônico de derrota social: modulação 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Exposição crônica ao estresse de derrota social: outros aspectos 

comportamentais 

 

A exposição repetida à derrota social vem sendo utilizada como modelo 

animal para o estudo das consequências fisiológicas e comportamentais da 

exposição crônica de indivíduos a estressores, que como vimos, é um importante 

fator de vulnerabilidade para o desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos 

(Sinha, 2008; Hammels et al., 2015). No capítulo 1, demonstramos que o estresse 

crônico de derrota social produziu comportamento de evitação social, utilizando o 

protocolo do teste de investigação social descrito por Berton e colaboradores 

(2006). Para esse procedimento experimental, os animais foram inicialmente 

inseridos em uma arena de campo aberto contendo uma gaiola vazia (condição 

“sem alvo”) e, em seguida, foram rapidamente retirados e reinseridos na arena, 

desta vez, na presença de uma gaiola contendo um animal alvo social (condição 

“com alvo”, conforme descrito no capítulo 1).  No entanto, entendemos que seria 

mais interessante verificar as consequências do estresse de derrota social sobre a 

preferência pelo contato social, com menor interferência do experimentador durante 

o teste. Para isso, objetivamos, inicialmente, padronizar um novo procedimento, no 

qual o animal experimental fosse simultaneamente exposto ao alvo social (estímulo 

social) e à gaiola vazia (estímulo neutro), como um teste de investigação e 

preferência social (conforme descrito por Toth e Neumann, 2013). 

Embora o estresse crônico de derrota social pareça, consistentemente, gerar 

déficits persistentes sobre a investigação social (Berton et al., 2006; Favoretto et al., 

2017; Macedo et al., 2018), os efeitos da derrota social sobre outros 

comportamentos sociais, como a preferência social condicionada, ainda não foram 

explorados. Enquanto testes de investigação social avaliam, pontualmente, os 

níveis de interação social com um coespecífico apresentados por um animal 

experimental, protocolos de preferência social condicionada podem avaliar o 

comportamento de “busca” pelo contato/interação social, mesmo na ausência de 

qualquer estímulo no momento do teste. Dessa forma, esses diferentes testes 
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exploram diferentes aspectos do interesse e comportamento social de animais 

experimentais.  

O teste de preferência social condicionada é baseado no paradigma de 

preferência condicionada ao local (PCL), amplamente utilizado para avaliação dos 

efeitos reforçadores ou aversivos de drogas de abuso. Essencialmente, esse 

procedimento envolve a associação de um ambiente, contendo pistas específicas, 

com os efeitos de determinada droga, assim como a associação de um outro 

ambiente com a ausência de efeitos daquela droga (Prus et al., 2009). Tipicamente, 

um animal experimental é tratado com uma droga e confinado em um primeiro 

ambiente de um aparato, por alguns min. No dia seguinte, ou algumas horas depois, 

o animal recebe tratamento com veículo (substância inerte) e é inserido em um 

segundo ambiente, sensorialmente distinto, do aparato. Após repetidas sessões de 

condicionamento, o animal é reinserido no aparato experimental, na ausência de 

qualquer tratamento, e tem a possibilidade de explorá-lo livremente, tendo acesso 

a ambos os ambientes. Podemos dizer que o animal apresenta preferência 

condicionada ao local caso permaneça significativamente mais tempo no ambiente 

previamente associado com a droga em estudo. Por outro lado, dizemos que o 

animal apresenta aversão condicionada ao local caso permaneça mais tempo no 

compartimento oposto, previamente associado ao tratamento inerte (Prus et al., 

2009). 

Já no teste de preferência social condicionada, a investigação social de um 

coespecífico é associada a determinadas pistas ambientais, enquanto um estímulo 

neutro (por exemplo, uma gaiola vazia) é pareado com pistas ambientais distintas. 

Após repetidas sessões de condicionamento entre os diferentes estímulos e as 

respectivas pistas ambientais de um aparato, um animal experimental exibirá uma 

preferência, aversão ou indiferença pelo ambiente previamente pareado com o alvo 

social, mesmo na ausência de qualquer estímulo, com base na valência que atribui 

à investigação social e ao ambiente associado. Sendo a investigação social um 

estímulo considerado apetitivo para roedores (Berton et al., 2006; Gunaydin et al., 

2014), espera-se que animais naive ou controle apresentem preferência social 

condicionada, ou seja, passem mais tempo em um ambiente que foi previamente 

associado a um estímulo social. 
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Embora procedimentos de preferência social condicionada já tenham sido 

descritos na literatura (Papp et al., 2002; Douglas et al., 2004; Malkesman et al., 

2005; Ma et al., 2006; Kent et al., 2013; Kosaki e Watanabe, 2016), propusemos 

padronizar um novo protocolo do teste, com os objetivos de reduzir o número de 

sessões de condicionamento necessárias e obter maiores escores de 

condicionamento. Ainda, objetivamos ampliar o entendimento sobre as 

consequências da exposição ao estresse de derrota social sobre os 

comportamentos sociais. Para isso, avaliamos camundongos com e sem histórico 

de estresse de derrota social em um protocolo de preferência social condicionada, 

padronizado em nosso laboratório. 

No capítulo 1, verificamos que a exposição ao estresse de derrota social 

produziu déficits seletivos sobre a investigação social, não alterando outros 

comportamentos, como motivação, capacidade hedônica, autocuidado e 

desamparo, em camundongos isogênicos C57BL/6J. Nosso grupo de pesquisa 

também verificou que um histórico de derrota social não gerou déficits hedônicos, 

após o término do protocolo de estresse, em um teste de preferência por solução 

de sacarose (Macedo et al., 2018), nem alterou o comportamento de desamparo no 

teste do nado forçado, em camundongos heterogênicos suíços (dados não 

mostrados). Aqui, avaliamos, ainda, as consequências do estresse de derrota social 

sobre o comportamento de autocuidado através do teste do splash de sacarose, em 

camundongos suíços, com o intuito de ampliar o entendimento sobre as 

consequências do nosso modelo sobre diferentes comportamentos do tipo 

depressivo, em diferentes linhagens de camundongos experimentais. 

 

1.2 Exposição crônica ao estresse de derrota social: impactos sobre o 

ganho de peso corporal e comportamento alimentar 

 

Alterações - aumento ou diminuição - do ganho de peso corporal e apetite 

são sintomas frequentes de transtornos neuropsiquiátricos, como o TDM (DSM-5). 

Ainda, estudos clínicos têm relacionado a exposição ao estresse à maior propensão 

para comportamentos de hiperfagia (Van et al., 1986; Greeno e Wing, 1994) e 

obesidade visceral, relacionada a alterações neuroendócrinas e na secreção de 

cortisol (Rosmond e Bjorntorp, 2000). No entanto, em modelos animais, existe 



Capítulo 2          73 

 

 

grande divergência de achados no que se refere aos efeitos do estresse crônico 

sobre o ganho de peso corporal e consumo alimentar. Alguns trabalhos indicaram 

que a exposição repetida a estressores de diferentes naturezas promoveu redução 

de peso ou teor de gordura corporal que, algumas vezes, ocorreu paralelamente a 

uma redução do consumo de alimento (Harris et al., 1998; Michel et al., 2005). 

Contrariamente, outros trabalhos demonstraram que a exposição crônica a 

estressores psicossociais levaram a um aumento do ganho de peso corporal, 

acompanhado ou não de aumento da ingesta calórica (Moles et al., 2006; Razzoli 

et al., 2011). 

No presente trabalho, também avaliamos os efeitos do estresse crônico de 

derrota social sobre o ganho de peso corporal e o consumo alimentar, tanto durante 

quanto após o protocolo de estresse.  

 

1.3 Receptores dopaminérgicos D1 e D2: papel nos comportamentos 

sociais e alteração pela exposição ao estresse 

 

A dopamina promove suas ações através da ligação a diferentes receptores 

dopaminérgicos metabotrópicos. A subclasse de receptores dopaminérgicos do tipo 

D1 inclui os subtipos D1 e D5, pós-sinápticos e ligados à proteína G estimulatória 

(Gs), cuja ativação leva ao aumento da síntese de 3’5’-adenosina-monofosfato-

cíclico (AMPc) nas células neuronais. Já a subclasse de receptores dopaminérgicos 

do tipo D2 inclui os subtipos D2, D3 e D4, encontrados tanto pré- quanto pós-

sinapticamente e acoplados à proteína G inibitória (Gi), cuja ativação leva à inibição 

da produção de AMPc (Sibley e Monsma, 1992; Seeman e Van Tol, 1994).  

No NAc, os receptores dopaminérgicos são expressos, majoritariamente, por 

neurônios espinhosos médios – células neuronais que liberam o neurotransmissor 

GABA (Standaert e Galanter, 2009). De acordo com a expressão de receptores 

dopaminérgicos, os neurônios espinhosos médios podem ser subclassificados nos 

fenótipos D1 ou D2, sendo essenciais na função de identificação de estímulos 

ambientais salientes, tanto aversivos quanto apetitivos (Bath et al., 2017). 

Os neurônios espinhosos médios D1, que expressam dinorfina e substância 

P, enviam projeções para a ATV, substância negra e pálido ventral (PV), enquanto 

os neurônios espinhosos médios D2, que expressam encefalina, projetam-se 
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apenas para o PV (ver Fox e Lobo, 2019). Classicamente, as vias encefálicas 

formadas por projeções de neurônios espinhosos médios D1 ou D2 eram chamadas 

de vias “direta” ou “indireta”, respectivamente. No entanto, atualmente, entende-se 

que essa classificação não é exatamente adequada, pois ambos os neurônios (D1 

e D2) enviam projeções para o PV (Fox e Lobo, 2019). Ainda, cerca de 25% dos 

neurônios espinhosos médios do NAc coexpressam receptores D1 e D2 e se 

comunicam através de colaterais (Taverna et al., 2008; Wenzel et al., 2014). Assim, 

na presente tese, utilizaremos os termos “vias formadas por projeções de neurônios 

espinhosos médios D1 ou D2”, ou até mesmo, “vias D1 ou D2”, alternativamente.  

De maneira geral, a via composta por projeções de neurônios espinhosos 

médios D1 promove comportamentos direcionados a objetivos, sendo importante 

para a codificação de estímulos apetitivos. Já a via formada por projeções de 

neurônios espinhosos médios D2 promove comportamentos de evitação ou 

afastamento passivo (Wenzel e et al., 2014). Por exemplo, um elegante estudo 

mostrou que a inibição da via formada por projeções de neurônios espinhosos 

médios D1 foi capaz de atenuar a PCL por alimento, enquanto o bloqueio da via 

formada por projeções de neurônios espinhosos médios D2 inibiu a aprendizagem 

de evitação passiva (Hikida et al., 2010). 

Os neurônios espinhosos médios D1 versus D2 parecem estar 

diferentemente envolvidos nas respostas ao estresse de derrota social e ao 

comportamento social. Por exemplo, o trabalho de Francis e colaboradores (2015) 

verificou que a estimulação repetida e seletiva de neurônios espinhosos médios D1 

do NAc, através da técnica de optogenética, reverteu a aversão social apresentada 

por animais com histórico de exposição ao estresse de derrota social. Por outro 

lado, a ativação repetida de neurônios espinhosos médios D2 foi capaz de gerar 

afastamento social, após exposição a um episódio subliminar de derrota social, que 

não é capaz de produzir alteração comportamental per se (Francis et al., 2015).   

Além do NAc e estriado dorsal, os receptores dopaminérgicos D1 encontram-

se presentes em outras estruturas encefálicas, como tubérculo olfatório, hipotálamo, 

tálamo, núcleo entopeduncular, córtex pré-frontal (CPF) e substância negra pars 

reticulata. Já os receptores D2, além do estriado, também estão expressos no 

tubérculo olfatório, região septal, amígdala, formação hipocampal, ATV, substância 

negra pars compacta, hipotálamo, pituitária, córtices pré-frontal, cingulado, temporal 
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e entorrinal, globo pálido, núcleo central da amígdala (CeA) e nervo olfatório (ver 

Missale et al., 1998).  

Estudos indicam que a exposição ao estresse social altera a expressão de 

receptores dopaminérgicos, em diversas regiões encefálicas, incluindo o NAc, 

mecanismos que também poderiam compor as alterações neurobiológicas 

subjacentes aos déficits sociais que seguem a exposição ao estresse social. Por 

exemplo, a exposição a estressores sociais crônicos aumentou a densidade de 

receptores D2 no NAc (Lucas et al., 2004) e amígdala (Prabhu et al., 2018). Além 

disso, foi demonstrada redução da expressão de receptores D1 na amígdala e CPF, 

após exposição repetida à derrota social (Huang et al., 2016). 

Diante dessas evidências, visamos verificar se, e como, os tratamentos com 

antagonistas de receptores D1 ou D2 alteram o comportamento de investigação 

social, em camundongos com histórico de exposição ao estresse crônico de derrota 

social. Hipotetizamos que o tratamento com antagonista de receptores D2 seria 

capaz de atenuar ou reverter os déficits de investigação social promovidos pelo 

estresse, enquanto o tratamento com antagonista de receptores D1 agravaria ou 

não alteraria os déficits sociais.  

Cabe ressaltar que realizamos as avaliações comportamentais 10 dias após 

o término do protocolo de estresse e, assim, investigamos os efeitos duradouros do 

estresse social sobre o comportamento de investigação social. Entendemos que 

esses efeitos de longo prazo seriam mais robustos e relacionáveis às alterações 

comportamentais apresentadas por pacientes com transtornos afetivos. 

 

1.4 CRF: modulador da via mesolímbica dopaminérgica 

 

O Fator Liberador de Corticotrofina (CRF) é um neuropeptídeo endógeno 

composto por 41 aminoácidos, implicado nas respostas neurais, endócrinas e 

imunes a eventos estressores. Além de ser o principal responsável pela ativação do 

eixo HPA, o CRF atua em vias extra-hipotalâmicas do SNC, como o hipocampo, 

CeA, núcleo leito da estria terminal (BNST), ATV, e NAc (Vale et al., 1981; Koob e 

Heinrichs, 1999; Koob e Le Moal, 2001; Koob, 2009). Em mamíferos, o peptídeo 

CRF também é expresso perifericamente em tecidos como o coração, baço, 

pâncreas, rim, fígado, pele, trato digestivo, pulmão e ovário (Boorse e Denver, 
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2006). Notavelmente, o CRF apresenta importante papel modulador sobre diversas 

funções, além da resposta ao estresse, como locomoção, consumo de alimento, 

aprendizagem, consolidação da memória e comportamentos sexual e social (Dunn 

e Berridge, 1990). Para uma revisão, encaminhamos o leitor à recente publicação 

de nosso grupo (Quadros et al., 2016).  

Além do CRF, a família de peptídeos “CRF-like” ainda compreende as 

Urocortinas (Ucn) I, II e III. Tanto o CRF quanto as Ucns exercem seus efeitos 

através da interação com os receptores CRF1 e/ou CRF2, ambos acoplados à 

proteína G (Bale e Vale, 2004). De maneira geral, na presença do ligante, a proteína 

Gs é ativada, levando ao consequente aumento de AMPc. Entretanto, sabe-se que 

os receptores de CRF também podem encontrar-se acoplados a outros tipos de 

proteínas G, como Gq, Gi, Gz e Go (Grammatopoulos et al., 2001), cuja ativação 

desencadeia diferentes cascatas de segundos mensageiros (Hauger et al., 2006). 

Os receptores CRF1 e CRF2 são codificados por diferentes genes e apresentam 

diferenças de homologia, estando localizados tanto pré- quanto pós-sinapticamente 

(Eckart et al., 2002; Orozco-Cabal et al., 2008). O CRF possui maior afinidade pelos 

receptores CRF1 que pelos receptores CRF2 (ver Todorovic et al., 2005), enquanto 

a Ucn I apresenta alta afinidade por ambos os receptores (Vaughan et al., 1995) e 

as Ucns II e III apresentam afinidade seletiva para receptores CRF2 (Hsu e Hsueh, 

2001; Reyes et al., 2001).  

Em roedores, os receptores CRF1 são mais amplamente distribuídos, sendo 

encontrados em altas concentrações na adeno-hipófise, córtex cerebral, amígdala, 

hipocampo, cerebelo, ATV e estriado (Chalmers et al., 1995).  Já os CRF2 

apresentam expressão mais restrita, sendo encontrados no mesencéfalo, septo 

lateral, hipocampo ventral, núcleo ventromedial do hipotálamo, amígdala, BNST e 

núcleos da rafe (Van Pett et al., 2000). 

Além dos receptores CRF1 e CRF2, o CRF também se liga à proteína ligante 

de CRF (CRF Binding Protein, CRFBP), presente nos encéfalos de humanos e 

roedores (Behan et al., 1995). Essa proteína age inibindo a ação do CRF e encontra-

se expressa em regiões que incluem o córtex encefálico, amígdala, hipotálamo, 

hipocampo, BNST, núcleos da rafe, ATV e formação reticular do tronco cerebral 

(Potter et al., 1992; Turnbull e Rivier, 1997; Chan et al., 2000). 
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Em concentrações fisiológicas, o CRF não altera o potencial de membrana 

neuronal, independentemente de seu tempo de exposição (Gallagher et al., 2008). 

Dessa maneira, o CRF, assim como sua família de peptídeos associados, não é 

considerado um neurotransmissor, mas sim, um neurorregulador (Merchenthaler et 

al., 1984). A ação do CRF resulta em potenciação ou depressão da ação de 

neurotransmissores como glutamato (Liu et al., 2004), GABA (Nie et al., 2004), 

serotonina (Tan et al., 2004), dopamina (Orozco-Cabal et al., 2008), entre outros.  

Fibras contendo CRF inervam estruturas da via mesolímbica dopaminérgica, 

incluindo tanto a ATV quanto o NAc (Rodaros et al., 2007; Lemos et al., 2012), e 

estudos demonstraram que a exposição a estímulos estressores aumentou os 

níveis de CRF nessas regiões (Lu et al., 2003; Wang et al., 2005). Além disso, dados 

da literatura mostraram que a aplicação de CRF intracerebral foi capaz de estimular 

a transmissão dopaminérgica na ATV e no NAc (Kalivas et al., 1987; Lemos et al., 

2012). Dessa forma, poderíamos pensar que o funcionamento aberrante da via 

mesolímbica dopaminérgica, em camundongos cronicamente derrotados (como 

demonstramos e discutimos no capítulo 1), poderia estar associado ao aumento da 

liberação de CRF induzido pelo estresse social. 

Na ATV, a atividade de neurônios dopaminérgicos é orquestrada, 

principalmente, por inervação glutamatérgica (Bonci e Malenka, 1999). O CRF, por 

sua vez, parece facilitar a transmissão sináptica mediada por receptores 

glutamatérgicos NMDA (N-metil-D-aspartato), em células neuronais 

dopaminérgicas da ATV (Ungless et al., 2003). Essa ação do CRF culmina, então, 

na liberação de glutamato e ativação neuronal dopaminérgica (Wise e Morales, 

2010).  Em seu estudo de 2008, Tagliaferro e Morales propuseram que a exposição 

ao estresse causa ativação de neurônios CRF-glutamatérgicos que inervam a ATV, 

induzindo a liberação local de CRF e/ou glutamato e produzindo, por fim, ativação 

dos neurônios dopaminérgicos (Tagliaferro e Morales, 2008). A revisão da literatura 

escrita por Kelly e Fudge (2018) traz mais detalhes sobre a complexidade das 

interações entre os sistemas dopaminérgico e CRFérgico.  

A ATV recebe inervação CRFérgica proveniente da BNST lateral, CeA e 

núcleo paraventricular do hipotálamo (Rodaros et al., 2007), e apresenta expressão 

de receptores CRF1 e CRF2 (Sauvage et al., 2001; Ungless et al., 2003). A 

aplicação de CRF em fatias de cérebro contendo a ATV gerou aumento dos 
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disparos de neurônios dopaminérgicos dessa região, efeito prevenido pela 

administração de antagonista de receptores CRF1, mas não pela administração de 

antagonista de receptores CRF2 (Wanat et al., 2008). Experimentos com 

camundongos transgênicos, deficientes de receptores CRF1 ou CRF2, também 

indicaram que o aumento da taxa de disparos de neurônios dopaminérgicos da ATV, 

induzido por CRF, é dependente de receptores CRF1 (Wanat et al., 2008). Por outro 

lado, outros estudos demonstraram que os receptores CRF2 também parecem estar 

envolvidos no aumento da liberação de glutamato e da atividade de neurônios 

dopaminérgicos mesencefálicos, promovido por CRF (ver Wise e Morales, 2010).   

No NAc, foi verificada a presença de corpos celulares contendo CRF 

(Merchenthaler et al., 1984), além de fibras provenientes de regiões encefálicas 

como o núcleo paraventricular do tálamo, amígdala basolateral (BLA), BNST e 

CPFm (Itoga et al., 2019). Ainda, o estudo de Lemos e colaboradores (2012) 

mostrou que, no NAc, os receptores CRF1 e CRF2 encontram-se expressos nos 

terminais axonais de neurônios dopaminérgicos. Dessa forma, o CRF também 

parece agir como modulador da liberação de dopamina no terminal axonal (para 

uma revisão, ver Hupalo et al., 2019). 

Experimentos com voltametria mostraram que a aplicação de CRF em fatias 

de cérebro contendo o NAc aumentou a liberação de dopamina, sendo esse efeito 

bloqueado pela administração tanto de antagonista de receptores CRF1 quanto de 

antagonista de receptores CRF2. Ainda, agonistas de receptores CRF1 e CRF2 

induziram aumento dos níveis dopaminérgicos no NAc quando aplicados 

conjuntamente, mas não isoladamente (Lemos et al., 2012). 

Dessa forma, dependendo da região encefálica estudada, os efeitos do CRF 

sobre a sinalização mesolímbica dopaminérgica parecem ocorrer através da 

ativação de receptores CRF1 e/ou CRF2. 

 

1.5 Envolvimento dos receptores CRF1 na modulação de 

comportamentos sociais e nas respostas ao estresse social  

 

 O sistema CRFérgico também está implicado na modulação de 

comportamentos sociais. Essa função do CRF parece se dar, principalmente, 

através da sua ação em receptores CRF1. Em testes de interação social, o 
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tratamento com drogas antagonistas de receptores CRF1 preveniu a evitação social 

produzida por alguns estressores, como o estresse de restrição de movimento e o 

estresse provocado pela abstinência de etanol (Knapp et al., 2004; Overstreet et al., 

2004; 2005; Breese et al., 2005; Gehlert et al., 2005).   

Ainda, os receptores CRF1 parecem modular as respostas ao estresse 

social. O tratamento diário com um antagonista de receptores CRF1, o NBI 30775, 

preveniu alguns dos efeitos deletérios do estresse crônico de derrota social, como 

perda de peso corporal, aumento do volume das glândulas adrenais, aumento do 

comportamento do tipo ansioso e mudanças da função autonômica (Wood et al., 

2012). Outros efeitos deletérios do estresse crônico de derrota social, como déficits 

cognitivos e alterações dendríticas hipocampais, não foram verificados em animais 

transgênicos com inativação condicional prosencefálica de receptores CRF1 (Wang 

et al., 2011). Além disso, o tratamento repetido com antagonista de receptores 

CRF1, antes de cada episódio de derrota social, preveniu a sensibilização neural 

dopaminérgica no NAc, assim como bloqueou o aumento do consumo de cocaína 

(Boyson et al., 2011; 2014).  

Uma vez que os receptores CRF1 parecem estar envolvidos nas respostas 

a estímulos relevantes, como os sociais e os estressores, verificamos se o 

tratamento com um antagonista seletivo desses receptores seria capaz de alterar 

os déficits sociais de longo prazo apresentados por animais com histórico de 

exposição ao estresse crônico de derrota social. Hipotetizamos que, principalmente 

através da modulação negativa da função mesolímbica dopaminérgica, o 

antagonismo de receptores CRF1 seria capaz de reverter ou atenuar os déficits de 

investigação social gerados pelo estresse.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as consequências de longo prazo da exposição crônica ao estresse 

de derrota social sobre diferentes comportamentos associados ao fenótipo do tipo 

depressivo, e investigar os efeitos do antagonismo de receptores D1, D2 ou CRF1 

sobre os déficits sociais promovidos pelo estresse, em camundongos suíços 

machos.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

A) Padronizar um novo protocolo do teste de investigação social, em 

camundongos naive; 

B) Padronizar o protocolo de preferência social condicionada, em 

camundongos naive; 

C)  Avaliar o impacto da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre a preferência social condicionada; 

D)  Avaliar os impactos da exposição crônica ao estresse de derrota social 

sobre o comportamento de autocuidado, o ganho de peso corporal e o consumo 

alimentar; 

E) Avaliar os efeitos dos tratamentos sistêmicos com antagonistas de 

receptores D1, D2 ou CRF1 sobre os déficits de investigação social de longo prazo 

induzidos pelo estresse crônico de derrota social. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado no Departamento de Psicobiologia da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Medicina (EPM). 

 

3.1 Animais 

   

Foram utilizados camundongos suíços machos (n = 153 animais 

experimentais), com aproximadamente 3 meses de idade, criados no Centro de 

Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina e Biologia (CEDEME) 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Os animais foram alojados 

individualmente ou aos pares, de acordo com cada experimento abaixo descrito, em 

gaiolas-moradia forradas com sabugo, e mantidos em biotério com temperatura de 

21 ± 2° C e ciclo claro-escuro de 12 h / 12 h (luzes acesas às 7:00 e desligadas às 

19:00 h). Os animais tiveram acesso ad libitum à comida e à água. Os experimentos 

foram realizados durante o ciclo claro. O projeto foi aprovado pela Comissão de 

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

processo nº 2595050316, ver Anexos 2 a 5)  

 

3.2 Aparelhos   

 

Os aparatos / aparelhos utilizados para condução dos experimentos 

relatados no presente capítulo estão descritos abaixo. 

 

➢ Divisórias de acrílico que foram colocadas nas gaiolas-moradia, nos 

experimentos de derrota social.  

➢ O teste de padronização do novo protocolo de investigação social foi 

realizado em uma arena de campo aberto retangular (33 cm × 40 cm), na qual duas 

gaiolas cilíndricas de malha metálica (9,5 cm de altura x 8 cm de diâmetro) foram 

inseridas, uma em frente a outra, encostadas nas paredes de menor comprimento. 
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➢ Os demais testes de investigação social foram realizados em um aparato de 

dois compartimentos (cada compartimento medindo 18 cm x 20 cm), conectados 

entre si por um corredor. Cada compartimento continha uma gaiola cilíndrica de 

malha metálica (9,5 cm de altura x 8 cm de diâmetro), em uma das quais o alvo 

social foi inserido.  

➢ Os testes de preferência social condicionada foram realizados em um 

aparato de dois compartimentos (cada compartimento medindo 18 cm x 20 cm), 

conectados entre si por um corredor. Cada compartimento apresentava pistas 

visuais e táteis distintas: um deles apresentava paredes com listras e chão de 

acrílico, e o outro apresentava paredes com triângulos e chão de borracha. Durante 

as sessões de condicionamento, cada compartimento continha uma gaiola cilíndrica 

de malha metálica (9,5 cm de altura x 8 cm de diâmetro), em uma das quais o alvo 

social foi inserido.  

➢ Software de rastreamento de imagem (EthoVision XT, Noldus, Holanda).  

 

3.3    Soluções administradas nos animais  

 

➢ Antagonista de receptores CRF1, CP-154,526 (Sigma Aldrich, EUA), para 

administração intraperitoneal (i.p.), diluído em veículo de carboximetilcelulose 0,1% 

(Synth, Brasil).  

➢ Antagonista de receptores dopaminérgicos D1, SCH23390 (Sigma Aldrich, 

EUA), para administração i.p., diluído em salina 0,9%.  

➢ Antagonista de receptores dopaminérgicos D2, racloprida (Sigma Aldrich 

EUA), para administração i.p., diluído em salina 0,9%. 

O volume das injeções foi de 0,1ml/10g de peso corporal. 

 

3.4 Procedimentos gerais  

 

3.4.1 Treino dos residentes agressores  

 

Os camundongos residentes foram alojados com uma fêmea (1 residente 

macho e 1 fêmea por gaiola) e aclimatizados ao biotério por um período de 3 
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semanas, antes de passarem por treinamento para expressão de comportamentos 

agressivos contra camundongos intrusos - machos naive coespecíficos, mais jovens 

e com menor peso corporal, que foram inseridos nas gaiolas-moradia dos 

residentes para sofrerem a derrota social. Durante esse treinamento, os 

camundongos residentes puderam desenvolver um repertório de comportamentos 

agressivos, como perseguições, ameaças e ataques físicos (mordidas). Os treinos 

aconteceram três vezes por semana, durante três semanas, e neles, os residentes 

enfrentaram intrusos inseridos em sua gaiola-moradia, por no máximo 5 min. Foram 

utilizados os residentes que apresentaram comportamentos agressivos estáveis 

(variação < 15% no número de ataques agressivos durante três treinos 

consecutivos).   

 

3.4.2  Estresse crônico de derrota social 

 

Os animais experimentais foram alojados individualmente, pelo menos uma 

semana antes do início dos experimentos. Um episódio de derrota social pode ser 

didaticamente subdividido em três fases: iniciação, derrota e ameaça. Na fase de 

iniciação, o animal experimental (intruso) foi introduzido na gaiola-moradia do 

residente, sendo separado deste por uma barreira de acrílico, transparente e 

perfurada, durante 5 min. Essa barreira impedia o contato físico entre os animais, 

permitindo, porém, contato olfativo, auditivo e visual entre os mesmos. Na fase 

seguinte, de derrota, a divisória foi retirada e, então, o residente atacou, perseguiu 

e ameaçou o intruso durante 5 min ou até que este assumisse uma postura de 

submissão (postura ereta, sobre as patas traseiras, orelhas recaídas e cabeça 

inclinada para cima). Durante essa fase, caso qualquer lesão tecidual fosse 

verificada nos animais, o confronto físico era imediatamente interrompido. Por fim, 

na fase de ameaça, a barreira transparente foi novamente inserida na gaiola, 

separando os animais, até o dia seguinte. Durante essas 24 h em que o intruso 

coabitou com o agressor, ele sofreu ameaças e agressão social e psicológica (Holly 

et al., 2015). Durante 10 dias, uma vez ao dia, o intruso foi derrotado por um 

residente diferente, em esquema de rodízio, permanecendo na gaiola de cada um 

dos residentes agressores por 24h, até a derrota seguinte. Durante todo o protocolo, 
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a fêmea que coabitava com o residente foi realojada individualmente em outra 

gaiola. Durante os 10 dias de derrota contínua, os animais controles foram alojados 

em duplas, em gaiolas-moradia idênticas às dos residentes, também separados por 

divisórias de acrílico transparentes e perfuradas. Os animais controles foram 

trocados de pares a cada 24h, em esquema de rodízio, conforme descrito por 

Golden e colaboradores (2011). Ao final do protocolo de derrota, todos os animais, 

dos grupos estresse e controle, voltaram a ser alojados individualmente, até o 

término dos experimentos. 

 

3.4.3  Teste de investigação social   

 

Padronização: Os animais experimentais foram individualmente inseridos em 

uma arena de campo aberto e sua trajetória e comportamento foram filmados e 

acompanhados com o auxílio de um software para rastreamento de imagem 

(Ethovision). A arena continha duas gaiolas protetoras, uma em frente a outra 

(conforme mostra a figura 19), sendo que apenas umas delas confinava o animal 

alvo social. Os animais experimentais puderam explorá-la livremente por 10 min. No 

teste, foram avaliados os parâmetros: locomoção; tempo gasto em proximidade à 

gaiola vazia, na “zona neutra” (região com raio de 5 cm ao redor da gaiola vazia), e 

em proximidade ao animal alvo social, na “zona social” (região com raio de 5 cm ao 

redor da gaiola contendo o alvo social); frequência de entradas nas zonas; e bout 

ou tempo médio de visita nas zonas. Essa última medida (bout) relaciona as 

variáveis tempo gasto na zona neutra ou social e frequência de entradas na zona 

neutra ou social (tempo na zona / frequência de entradas na zona). Dessa maneira, 

estima-se qual o período médio de tempo gasto em cada zona, neutra ou social, a 

cada entrada nessa região. 

É importante ressaltar que, embora o teste para padronização do protocolo 

de investigação social tenha sido realizado em uma arena de campo aberto, os 

demais experimentos envolvendo o teste de investigação social foram realizados 

em uma arena diferente (arena de dois compartimentos descrita acima, no item 3.2 

Aparelhos). No momento do teste para padronização do protocolo, nosso 

laboratório ainda não possuía o aparato de dois compartimentos. No entanto, 
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entendemos que os níveis de investigação social apresentados pelos animais 

deveriam ser semelhantes em ambas as arenas, já que, em ambos os protocolos, 

as duas gaiolas de interação (vazia versus contendo o alvo social) estariam 

concomitantemente presentes. Essa última característica seria, portanto, o maior 

diferencial em relação ao protocolo anteriormente utilizado pelo nosso grupo, no 

qual o animal experimental era exposto à apenas uma das gaiolas por vez, 

separadamente (descrito por Berton et al., 2006 e no capítulo 1). 

 

 

Figura 19: Esquema representativo da arena em que foi realizado o experimento de 
padronização do teste de investigação social. O aparato consiste em um campo aberto 
retangular contendo duas gaiolas de malha metálica cilíndricas, uma vazia e outra confinando 
um animal alvo social não familiar, dispostas uma em frente a outra, encostadas nas paredes 
de menor comprimento. A região de 5 cm em torno das gaiolas foi chamada de zona de 
interação (social ou neutra).   

 

Demais experimentos: Os animais experimentais foram inseridos no aparato 

de dois compartimentos, descrito anteriormente, e sua trajetória e comportamento 

foram filmados e acompanhados com o auxílio de um software para rastreamento 

de imagem (Ethovision). A arena continha duas gaiolas protetoras, uma em cada 

compartimento, sendo que apenas uma delas confinava o animal não familiar (alvo 

social), mantido de forma a ser investigado sensorialmente pelo animal 

experimental. Os animais experimentais foram individualmente inseridos no aparato 

e puderam transitar livremente entre os dois compartimentos da arena, por 10 min.  
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No teste, foram avaliados a locomoção, o tempo gasto, frequência de 

entradas e bout nas zonas social e neutra. A arena na qual os testes de investigação 

social foram realizados está representada na figura 20, abaixo.  

Vale mencionar que, mesmo tendo obtido resultados satisfatórios com o teste 

de padronização da investigação social, realizado na arena de campo aberto 

(conforme será descrito na seção de Resultados), optamos pela utilização do 

aparato de dois compartimentos nos demais experimentos, pois entendemos que 

esse possibilita a delimitação espacial mais clara das zonas social e neutra, 

permitindo medidas adicionais de preferência social. 

 

 

Figura 20: Esquema representativo da arena em que foram realizados os testes de 
investigação social. O aparato é composto por dois compartimentos, interligados por um 
corredor. Em cada compartimento, havia uma gaiola de malha metálica cilíndrica, sendo que 
o animal alvo social foi inserido em apenas uma das gaiolas. A região de 5 cm em torno das 
gaiolas foi chamada de zona de interação (social ou neutra).   

 

3.4.4  Teste de preferência social condicionada 

 

O protocolo desse teste teve duração de 8 dias e foi divido em 3 etapas: 

sessões de pré-condicionamento, sessões de condicionamento e sessão de pós-

condicionamento. Nos 3 primeiros dias do protocolo, os animais foram submetidos 

aos pré-condicionamentos, ou seja, foram individualmente inseridos em uma arena 

com dois compartimentos sensorialmente distintos (contendo pistas visuais e táteis 
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distintas, como mostra a figura 21), podendo explorá-la livremente por 10 min. Em 

seguida (dias 4 a 7 do protocolo), os animais foram submetidos às sessões de 

condicionamento (ou pareamentos), cada uma com duração de 10 min. Para isso, 

foram novamente inseridos na arena que, desta vez, continha duas gaiolas de 

malha metálica, uma em cada compartimento, sendo que apenas uma delas 

confinava um animal coespecífico não familiar (alvo social). O pareamento de um 

ambiente com o estímulo social ou neutro foi realizado aleatoriamente. Por fim, no 

oitavo e último dia do protocolo, os animais foram submetidos ao teste pós-

condicionamento. Nesse dia, assim como nos pré-condicionamentos, os animais 

foram inseridos na arena, na ausência de qualquer gaiola, e puderam explorá-la 

livremente por 10 min. Os tempos de permanência em cada compartimento da 

arena foram avaliados e comparados entre os grupos.  

Esse protocolo foi escolhido para avaliar os efeitos do estresse de derrota 

social sobre a preferência social condicionada (experimento 3), pois um 

experimento de padronização de protocolos (experimento 2) indicou que esse 

procedimento gerou maiores escores de condicionamento, em animais naive, em 

relação a outro protocolo testado. O delineamento do experimento 2 é descrito 

abaixo, nesta seção, e seus resultados são detalhados na seção de Resultados 

deste capítulo.  
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Figura 21: Esquema da arena em que foram realizados os testes de preferência social 
condicionada. O aparato é composto por dois compartimentos, interligados por um corredor. 
Cada compartimento apresenta pistas visuais e táteis distintas (padrões nas paredes e textura 
do piso). Durante as sessões de condicionamento, cada compartimento continha uma gaiola 
cilíndrica de malha metálica, sendo uma vazia (no compartimento neutro) e a outra confinando 
um animal alvo social (no compartimento social). Durante as sessões de pré- e pós-
condicionamento, o aparato era mantido completamente vazio, sem nenhuma gaiola ou alvo 
social. Em todas as sessões, os animais experimentais eram individualmente inseridos no 
aparato, podendo explorá-lo livremente por 10 min.  

 

3.4.5  Teste do splash de sacarose 

 

Esse teste foi utilizado para avaliação do comportamento de autocuidado dos 

animais. Para isso, uma solução de sacarose 10% foi borrifada na região do dorso 

do animal, com auxílio de um pequeno borrifador. Foram realizadas 7 borrifadas em 

cada animal, para que o aspecto do pelo da região ficasse molhado e viscoso e, 

assim, estimulasse a realização do comportamento de autolimpeza (grooming) pelo 

animal. Além da higienização, a palatabilidade da solução de sacarose também 

estimulava o animal a lamber a região na qual foi borrifado. O teste foi realizado na 

própria gaiola-moradia do animal e gravado durante 5 min, com o auxílio de uma 

câmera digital. Posteriormente, o comportamento dos animais foi manualmente 

analisado pelo experimentador para quantificação dos parâmetros latência para 

grooming e tempo total de grooming. A análise comportamental foi realizada de 
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maneira cega, sem identificação da condição experimental do animal pelo 

experimentador. 

 

3.4.6  Avaliação do peso corporal e consumo de ração 

 

O peso corporal dos animais foi avaliado nos dias (D) 1 (dia em que ocorreu 

a primeira derrota social), 11 (após o término da última coabitação com o residente 

agressor) e 21 (10 dias após o término da última coabitação com o residente 

agressor). Foram realizados os cálculos de delta de ganho de peso corporal ao 

longo do protocolo experimental, em relação ao dia 1 [exemplo: ganho de peso 

corporal no D11 = peso (g) no D11 - peso (g) no D1; ganho de peso corporal no D21 

= peso (g) no D21 - peso (g) no D1].  

O comportamento alimentar dos animais foi avaliado ao longo do protocolo 

experimental através da medida de ingesta de ração, em gramas. Os animais 

recebiam uma porção de ração de peso conhecido e, 48 h após, o que havia restado 

dessa porção era pesado em uma balança de precisão. As medidas de consumo 

de ração foram iniciadas 8 dias antes do início do protocolo de derrota social e 

estendidas até 11 dias após o término do estresse. Dessa forma, pudemos avaliar 

o consumo de ração dos diferentes grupos de animais (controle versus estresse) 

durante o período de exposição à derrota social (D1 a D11), assim como nos 

períodos que antecederam (D-8 a D1) e sucederam o estresse (D11 a D21). Os 

dados referentes ao consumo alimentar serão apresentados como a soma das 

medidas realizadas a cada 48 h, nas diferentes fases do protocolo experimental. 

Assim, teremos o dado de consumo alimentar cumulativo, durante os períodos 

experimentais de interesse. 

 

3.5 Estatística 

 

Precedendo a realização da análise paramétrica (ANOVA), os dados foram 

verificados quanto à distribuição normal, pelo teste de Shapiro-Wilk (p > 0,05), e 

homogeneidade, pelo teste de Levene (p > 0,05). Quando os dados não atenderam 

os requisitos de normalidade e homogeneidade, foram padronizados para o z-score, 
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a fim de permitir a análise pela ANOVA. Os dados foram analisados com ANOVA 

de 1 via ou ANOVA de 1, 2 ou 3 vias de medidas repetidas, conforme descrito na 

seção de Resultados. Quando efeitos significativos foram detectados pela ANOVA, 

foram realizados testes post hoc de Newman Keuls. Os dados comportamentais 

referentes à padronização do protocolo de preferência social condicionada foram 

analisados com um teste não-paramétrico de Wilcoxon (análogo não-paramétrico 

do teste T pareado), devido ao número reduzido de camundongos por grupo. As 

análises foram realizadas no software Statistica (versão 11, Statsoft). O nível de 

significância (α) foi fixado em p = 0,05. Os dados são apresentados como média ± 

EPM. Valores outliers (média do grupo ± 2 x desvio padrão da média) foram 

excluídos da análise estatística e, por isso, alguns valores de n de animais por 

grupo, indicados na seção de Resultados, estão menores do que os descritos na 

seção de Delineamento experimental.  

 

3.6 Delineamento experimental 

 

3.6.1 Experimento 1: Padronização de um novo protocolo do teste de 

investigação social 

 

Os camundongos (n = 10) foram alojados individualmente por pelo menos 

uma semana antes do início do experimento. Após esse período inicial de 

ambientação, os animais passaram por uma habituação ao aparato de investigação 

social. Para isso, foram individualmente inseridos na arena de teste de investigação 

social (campo aberto), durante 20 min. No dia seguinte, os animais passaram pelo 

teste de investigação social, como descrito anteriormente, no qual puderam explorar 

a arena contento duas gaiolas protetoras, sendo que apenas uma delas confinava 

um animal alvo social não familiar. O tempo total de teste foi de 10 min.   

 

3.6.2 Experimento 2: Padronização do protocolo de preferência social 

condicionada 
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Dez camundongos naive foram alojados individualmente 6 dias antes do 

início dos experimentos. Após esse período inicial de ambientação, os animais 

foram aleatoriamente divididos em dois grupos, sendo que cada grupo foi submetido 

a um protocolo diferente do teste de preferência social condicionada.  

Protocolo A: Nos dias 1 a 3 (D1 a D3), os animais (n = 5) passaram pelos 

pré-condicionamentos, ou seja, foram individualmente inseridos na arena de dois 

compartimentos sensorialmente distintos (descrita na seção de Material e métodos) 

vazia e puderam explorá-la livremente, por 15 min. Nos dias 4 a 7 (D4 a D7), os 

animais foram submetidos aos condicionamentos, cada um com duração de 15 min. 

Para isso, foram novamente inseridos na arena que, desta vez, continha duas 

gaiolas de malha metálica, uma em cada compartimento, sendo que apenas uma 

das gaiolas confinava um animal coespecífico não familiar (alvo ou estímulo social). 

Dessa forma, o compartimento pareado com o estímulo social foi chamado de 

compartimento social, enquanto o compartimento pareado com a gaiola vazia foi 

chamado de compartimento neutro. Durante as sessões de condicionamento, os 

animais experimentais puderam explorar a arena livremente. 

Por fim, no dia 8 (D8), os animais foram avaliados no pós-condicionamento. 

Nesse dia, assim como nos pré-condicionamentos, os animais foram 

individualmente inseridos na arena, na ausência de qualquer gaiola, e puderam 

explorá-la livremente por 15 min. Os tempos de permanência no compartimento 

social durante o primeiro pré-condicionamento e durante o pós-condicionamento 

foram avaliados. A linha do tempo desse protocolo encontra-se representada na 

figura 22.  

Protocolo B: Nos dias 1 a 3 (D1 a D3), os animais (n = 5) passaram pelos 

pré-condicionamentos, ou seja, foram individualmente inseridos na arena de dois 

compartimentos sensorialmente distintos vazia e puderam explorá-la livremente, por 

15 min. Nos dias 4 a 11 (D4 a D11), os animais foram submetidos aos 

condicionamentos, cada um com duração de 15 min. Um dos compartimentos foi 

pareado com uma gaiola contendo um animal coespecífico não familiar (alvo ou 

estímulo social) sendo, portanto, chamado de compartimento social. Por sua vez, o 

compartimento oposto foi pareado com uma gaiola vazia, sendo então chamado de 

compartimento neutro. Em cada um dos dias em que ocorreram os 
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condicionamentos, os animais experimentais foram confinados em apenas um 

desses dois compartimentos, de maneira alternada. Por fim, no dia 12 (D12), os 

animais foram avaliados no pós-condicionamento. Nesse dia, assim como nos pré-

condicionamentos, os animais foram individualmente inseridos na arena, na 

ausência de qualquer gaiola, e puderam explorá-la livremente por 15 min. Os 

tempos de permanência no compartimento social durante o primeiro pré-

condicionamento e durante o pós-condicionamento foram avaliados. A linha do 

tempo desse protocolo encontra-se representada na figura 22.  

Brevemente, os resultados deste experimento de padronização indicaram 

que o protocolo A gerou maiores escores de condicionamento, em relação ao 

protocolo B (dados detalhados na seção de Resultados). Por esse motivo, o 

protocolo A foi utilizado no experimento a seguir (Efeito do estresse de derrota social 

sobre o comportamento de preferência social condicionada). Além disso, no 

experimento a seguir, optou-se por reduzir o tempo de cada sessão de 15 para 10 

min, pois entendemos que esse tempo de exposição já seria suficiente para 

verificação do condicionamento, pelo menos no grupo controle.  
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Figura 22: Delineamento do experimento 2. Após período de habituação ao biotério, os 
animais foram avaliados nos protocolos A ou B de preferência social condicionada. No 
protocolo A, os animais tiveram livre acesso a todo o aparato, durante todas as etapas, sendo 
inseridos na arena vazia durante as sessões de pré- e pós-condicionamento, e na arena 
contendo os estímulos social e neutro durante as sessões de condicionamento. No protocolo 
B, os animais ficaram confinados em apenas um dos compartimentos (neutro ou social), de 
maneira alternada, a cada sessão de condicionamento, tendo livre acesso à arena vazia 
durante as sessões de pré- e pós-condicionamento. D = dia.  

 

3.6.3 Experimento 3: Efeito do estresse de derrota social sobre o 

comportamento de preferência social condicionada 

 

Inicialmente, os camundongos foram alojados individualmente por pelo 

menos uma semana antes do início do experimento. Então, os animais foram 

divididos em dois grupos (controle e estresse). Os animais do grupo estresse (n = 

8) foram expostos ao protocolo de estresse crônico de derrota social, passando por 

um total de 10 episódios de derrotas sociais, seguidos de 24 h de coabitação com 

o residente agressor, durante 10 dias (D1 a D10). Enquanto isso, os animais do 

grupo controle (n = 10) coabitavam entre si, em duplas e em esquema de rodízio. 

Vinte e quatro horas após o último episódio de derrota social, os animais foram 

retirados da condição de coabitação com o residente agressor/outro controle e 
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alojados individualmente (D11). Três dias após o término das derrotas, foi dado 

início ao protocolo de preferência social condicionada, seguindo o protocolo A 

descrito no experimento 2 deste capítulo. Dessa maneira, os animais com e sem 

histórico de derrota social passaram por 3 pré-condicionamentos (D13 a D15), 4 

sessões de condicionamento (D16 a D19) e, por fim, pelo pós-condicionamento ou 

teste de preferência social condicionada (D20). Cada sessão de pré-

condicionamento, condicionamento e pós-condicionamento teve duração total de 10 

min. A linha do tempo do experimento está representada na figura 23 abaixo. 

 

 

 

Figura 23: Delineamento do experimento 3. Após período de habituação ao biotério, os 
animais foram ou não submetidos a um protocolo de 10 dias de derrota social (D1 a D10). A 
partir do D13, foram avaliados no protocolo de preferência social condicionada, passando por 
3 sessões de pré-condicionamento, 4 condicionamentos e, finalmente, pelo pós-
condicionamento, no D20. D = dia.  

 

3.6.4 Experimento 4: Efeitos da exposição crônica ao estresse de 

derrota social e do tratamento com antagonista de receptores CRF1 

sobre a investigação social de camundongos 

 

Inicialmente, os camundongos foram alojados individualmente por pelo 

menos uma semana antes do início do experimento. Então, os animais foram 

divididos em dois grupos (controle e estresse). Os animais do grupo estresse (n = 

21) foram expostos ao protocolo de derrota social, passando por um total de 10 

episódios de derrotas sociais, seguidos de 24 h de coabitação com o residente 

agressor, durante 10 dias (D1 a D10). Enquanto isso, os animais do grupo controle 

(n = 19) coabitavam entre si, em duplas e em esquema de rodízio. Vinte e quatro 

horas após o último episódio de derrota social, os animais foram retirados da 
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condição de coabitação com o residente agressor/outro controle e alojados 

individualmente (D11). Dez dias após o término das derrotas (D20), os animais 

foram habituados ao aparato de investigação social, durante 20 min, e em seguida, 

receberam uma injeção i.p. de veículo (carboximetilcelulose), também para 

habituação ao procedimento. No dia seguinte à habituação (D21), os animais foram 

separados em quatro grupos: controle-veículo (receberam injeção i.p. de veículo, n 

= 8), controle-antagonista (receberam injeção i.p. de antagonista, n = 11), estresse-

veículo (receberam injeção i.p. de veículo, n = 10) e estresse-antagonista 

(receberam injeção i.p. de antagonista, n = 11). Os animais receberam tratamento 

com o antagonista de receptores CRF1 CP-154,526 (10 mg/kg; i.p.) ou veículo, 15 

min antes do teste de investigação social, que teve duração de 10 min. Essa dose 

escolhida é uma dose intermediária de CP-154,526, que se mostra efetiva para 

modular comportamentos emocionais (escolha da dose baseada no trabalho de 

Quadros et al., 2014).  A dose de 20 mg/kg também foi testada em alguns animais 

e, no entanto, produziu forte efeito depressor da atividade locomotora, sendo, 

portanto, descartada (dados não mostrados). A linha do tempo do experimento está 

representada na figura 24. 

 

 

 

Figura 24: Delineamento do experimento 4. Após período de habituação ao biotério, os 
animais foram ou não submetidos a um protocolo de 10 dias de derrota social (D1 a D10). No 
D11, foram retirados da condição de coabitação com o residente agressor/outro controle e 
alojados individualmente. No D20, foram habituados à arena de investigação social e à injeção 
intraperitoneal. No D21, foram tratados intraperitonealmente com antagonista de receptores 
CRF1, CP-154,526, ou veículo e, em seguida, avaliados no teste de investigação social por 10 
min. D = dia.  
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3.6.5 Experimento 5:  Efeitos da exposição crônica ao estresse de 

derrota social e do tratamento com antagonista de receptores D1 sobre 

a investigação social de camundongos 

 

Oito dias antes do início do protocolo de derrota social (D-8), os animais 

experimentais, individualmente alojados, passaram a ter o consumo de ração e 

peso corporal avaliados, conforme descrito na seção de Material e métodos. Com 

base no peso corporal, os animais foram divididos em dois grupos homogêneos 

entre si (controle e estresse). Os animais do grupo estresse (n = 16) foram expostos 

ao protocolo de derrota social, passando por um total de 10 episódios de derrotas 

sociais, seguidos de 24 h de coabitação com o residente agressor, durante 10 dias 

(D1 a D10). Enquanto isso, os animais do grupo controle (n = 14) coabitavam entre 

si, em duplas e em esquema de rodízio. Vinte e quatro horas após o último episódio 

de derrota social, os animais foram retirados da condição de coabitação com o 

residente agressor/outro controle e alojados individualmente (D11). No dia 15 (D15), 

5 dias após o término do protocolo de estresse, os animais dos grupos controle e 

estresse foram avaliados no teste do splash de sacarose, no qual foram borrifados, 

na região do dorso, com solução de sacarose 10%. O teste foi realizado na própria 

gaiola-moradia do animal e gravado durante 5 min para análise posterior.  

Dez dias após o término das derrotas (D20), os animais foram habituados ao 

aparato de investigação social, durante 20 min, e em seguida, receberam uma 

injeção i.p. de veículo (salina), também para habituação ao procedimento. No dia 

seguinte à habituação (D21), os animais foram separados em quatro grupos: 

controle-veículo (receberam injeção i.p. de veículo, n = 10), controle-antagonista 

(receberam injeção i.p. de antagonista, n = 10), estresse-veículo (receberam injeção 

i.p. de veículo, n = 6) e estresse-antagonista (receberam injeção i.p. de antagonista, 

n = 10). Os animais receberam administração do antagonista de receptores D1 

SCH23390 (0,125 mg/kg; i.p. - dose escolhida a partir dos estudos de Corbett et al., 

1993 e Montagud-Romero et al., 2016) ou veículo, 20 min antes do teste de 

investigação social, que teve duração de 10 min.  

O controle do consumo de ração e peso corporal foi realizado durante o 

protocolo de derrota social e estendeu-se até o dia 21 (D21; 11 dias após o término 
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das derrotas sociais).  A linha do tempo do experimento está representada na figura 

25. 

Consideração: para completar o n de animais para o teste de investigação 

social, conforme mostrado acima, 6 outros animais controles, tratados com veículo, 

foram testados em outro momento e os dados resultantes foram incorporados aos 

deste experimento. 

 

 

 

Figura 25: Delineamento do experimento 5. Após período de habituação ao biotério, os 
animais foram ou não submetidos a um protocolo de 10 dias de derrota social (D1 a D10). No 
D11, foram retirados da condição de coabitação com o residente agressor/outro controle e 
alojados individualmente. No D15, foram avaliados no teste do splash de sacarose. No D20, 
foram habituados à arena de investigação social e à injeção intraperitoneal e, no D21, foram 
tratados intraperitonealmente com antagonista de receptores D1, SCH23390, ou veículo e, em 
seguida, avaliados no teste de investigação social por 10 min. D = dia. 

 

3.6.6 Experimento 6: Efeitos da exposição crônica ao estresse de 

derrota social e do tratamento com antagonista de receptores D2 sobre 

a investigação social de camundongos 

 

Inicialmente, os camundongos foram alojados individualmente por pelo 

menos uma semana antes do início do experimento. Então, os animais foram 

divididos em dois grupos (controle e estresse). Os animais do grupo estresse (n = 

19) foram expostos ao protocolo de derrota social, passando por um total de 10 

episódios de derrotas sociais, seguidos de 24 h de coabitação com o residente 

agressor, durante 10 dias (D1 a D10). Enquanto isso, os animais do grupo controle 

(n = 20) coabitavam entre si, em duplas e em esquema de rodízio. Vinte e quatro 

horas após o último episódio de derrota social, os animais foram retirados da 

condição de coabitação com o residente agressor/outro controle e alojados 
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individualmente (D11). Dez dias após o término das derrotas (D20), os animais 

foram habituados ao aparato de investigação social, durante 20 min, e em seguida, 

receberam uma injeção i.p. de veículo (salina), também para habituação ao 

procedimento. No dia seguinte à habituação (D21), os animais foram separados em 

quatro grupos: controle-veículo (receberam injeção i.p. de veículo, n = 10), controle-

antagonista (receberam injeção i.p. de antagonista, n = 10), estresse-veículo 

(receberam injeção i.p. de veículo, n = 10) e estresse-antagonista (receberam 

injeção i.p. de antagonista, n = 9). Os animais receberam administração do 

antagonista de receptores D2 racloprida (0,3 mg/kg; i.p. - dose escolhida com base 

nos estudos de Corbett et al., 1993; Lluch et al., 2005; Choleris et al., 2011; 

Montagud-Romero et al., 2016) ou veículo, 30 min antes do teste de investigação 

social, que teve duração de 10 min.  A linha do tempo deste experimento teve 

delineamento similar à representada na figura 24 (Experimento 4).  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Experimento 1: Padronização de um novo protocolo do teste de 

investigação social 

 

Para avaliar se os animais apresentaram interesse social durante o novo 

teste de investigação social, foi utilizada uma ANOVA de 1 via de medidas repetidas 

(zona neutra versus social, como medida repetida) para analisar os parâmetros 

tempo gasto nas zonas, frequência de entradas nas zonas e bout nas zonas. A 

análise detectou efeito significativo para todos os parâmetros: tempo gasto nas 

zonas (F[1,9] = 13,40, p = 0,0052; neutra < social), frequência de entradas nas 

zonas (F[1,9] = 12,14, p = 0,0069; neutra < social) e bout nas zonas (F[1,9] = 5,11, 

p = 0,050; neutra < social).  

A média de locomoção dos animais durante o teste foi de 3561,405 ± 214,801 

cm. Os resultados descritos acima estão representados na figura 26 abaixo. 

 

Figura 26: Padronização do teste de investigação social. A) Tempo gasto nas zonas de 
interação (neutra versus social); B) Frequência de entradas nas zonas de interação (neutra 
versus social); C) Tempo médio de visita ou bout nas zonas de interação (neutra versus 
social) apresentados por camundongos naive em um teste de investigação social, com 
duração total de 10 min. Resultados mostrados como médias ± EPM (n = 10).  

 

4.2 Experimento 2: Padronização do protocolo de preferência social 

condicionada 
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Para avaliar se a exposição ao protocolo A ou ao B gerou preferência social 

condicionada nos animais, foi utilizado um teste não-paramétrico de Wilcoxon que 

analisou o tempo gasto no compartimento pareado com o estímulo social durante a 

primeira sessão de pré-condicionamento versus a sessão de pós-condicionamento.  

Protocolo A: Foi verificada tendência para diferença significativa para o fator 

sessão (pré- versus pós-condicionamento) (T = 0,00, Z = 1,83, p = 0,068). Dessa 

maneira, os animais tenderam a passar significativamente mais tempo no 

compartimento social durante o pós-condicionamento em relação ao pré-

condicionamento e, consequentemente, tenderam a apresentar preferência social 

condicionada. 

Protocolo B: Não foi verificada diferença significativa ou tendência para 

diferença para o fator sessão (T = 6,00, Z = 0,40, p = 0,69). Dessa maneira, os 

animais não passaram mais tempo no compartimento social durante o pós-

condicionamento em relação ao pré-condicionamento e, consequentemente, não 

apresentaram preferência social condicionada (figura 27). 

Importantemente, não foi detectado viés de preferência por um dos 

compartimentos do aparato durante a segunda e terceira sessões de pré-

condicionamento. Diante desses resultados, optou-se pela utilização do protocolo A 

no experimento 3, pois esse protocolo gerou maior nível de preferência social 

condicionada em camundongos naive. 
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Figura 27: Padronização do protocolo de preferência social condicionada. A) Tempo gasto no 
compartimento social durante a primeira sessão de pré-condicionamento e durante o pós-
condicionamento, usando o protocolo A; B) Tempo gasto no compartimento social durante a 
primeira sessão de pré-condicionamento e durante o pós-condicionamento, usando o 
protocolo B. Resultados mostrados como médias ± EPM (n = 4-5). 

 

4.3 Experimento 3: Efeito do estresse de derrota social sobre o 

comportamento de preferência social condicionada 

 

Análise de condicionamento: Para analisar a porcentagem de preferência 

dos grupos de animais pelo compartimento pareado com o alvo social (tempo no 

compartimento social / tempo nos 2 compartimentos x 100%), durante a primeira 

sessão de pré-condicionamento e o pós-condicionamento, foi realizada uma 

ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo (controle versus 

estresse) e sessão (pré-condicionamento versus pós-condicionamento). Foi 

verificada diferença significativa para a interação entre os fatores grupo e sessão 

(F[1,15] = 5,63, p = 0,031). A análise post hoc da interação mostrou que os animais 

controles apresentaram maior porcentagem de preferência pelo compartimento 

social no pós-condicionamento em relação ao pré-condicionamento (p = 0,048). O 

mesmo não foi verificado para os animais com histórico de derrota social. Ainda, foi 

verificado que, na sessão de pós-condicionamento, o grupo estresse apresentou 

menor porcentagem de preferência pelo compartimento social do que o grupo 

controle (p = 0,024) (figura 28). Dessa forma, o histórico de estresse de derrota 
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social bloqueou a expressão de preferência social condicionada ao local, nos 

camundongos. 

Importantemente, não foram detectadas diferenças entre os grupos ou viés 

de preferência por um dos compartimentos do aparato durante a segunda e terceira 

sessões de pré-condicionamento. 

 

 

Figura 28: Efeitos do estresse de derrota social sobre a preferência social condicionada. 
Porcentagem de preferência pelo compartimento pareado com o estímulo social durante as 
sessões de pré- e pós-condicionamento. Resultados mostrados como médias ± EPM; *p < 
0,05 diferença entre as sessões de pré- e pós-condicionamento para o grupo controle; #p < 
0,05 relativo ao grupo controle na sessão de pós-condicionamento (grupo Controle: n = 10; 
grupo Estresse: n = 7). Um animal do grupo Estresse foi excluído da análise por apresentar 
porcentagem de preferência por um dos compartimentos > 70% durante a primeira sessão de 
pré-condicionamento.  

 

Análise da preferência social durante as sessões de condicionamento: Para 

avaliar a porcentagem de preferência pelo compartimento social do aparato (tempo 

no compartimento social / tempo nos 2 compartimentos x 100%; dados 

normalizados para o z-score) durante as sessões de condicionamento, foi realizada 

uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo (controle versus 

estresse) e dia de condicionamento (1º, 2º, 3º e 4º). 
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Foi verificado um efeito de grupo (F[1,15] = 4,89, p = 0,043), indicando que, 

de maneira geral, os animais do grupo estresse apresentaram menor porcentagem 

de preferência pelo compartimento social durante as sessões de condicionamento, 

em relação ao grupo controle (média de preferência pelo compartimento social, 

considerando todas as sessões de condicionamento: Estresse: 49,66 ± 5,03 %; 

Controle: 66,61 ± 2,15 %) (figura 29). Assim, a exposição crônica à derrota social 

reduziu a preferência pelo contato social, nos camundongos. 

 

 

Figura 29: Efeito do estresse de derrota social sobre a preferência social durante as sessões 
de condicionamento. Porcentagem de preferência pelo compartimento social durante as 4 
sessões de condicionamento. Resultados mostrados como médias ± EPM; &p < 0,05 relativo 
ao efeito de grupo (Controle versus Estresse), (grupo Controle: n = 10, grupo Estresse: n = 7).  

 

4.4 Experimento 4: Efeitos da exposição crônica ao estresse de derrota 

social e do tratamento com antagonista de receptores CRF1 sobre a 

investigação social de camundongos 

 

4.4.1 Ganho de peso corporal 
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Para verificar o impacto do estresse de derrota social sobre o ganho de peso 

corporal dos animais, foi utilizada uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para 

os fatores grupo (controle versus estresse) e tempo (ganho de peso corporal no D11 

versus D21, em relação ao D1). Foram detectados efeitos significativos para os 

fatores grupo [F[1,33] = 8,57, p = 0,0062; estresse (2,17 ± 0,38 g) > controle (0,78 

± 0,27 g) ] e tempo [F[1,33] = 89,94, p < 0,001; D21 (2,68 ± 0,33 g) > D11 (0,32 ± 

0,24 g) ]. A análise post hoc desprotegida da interação entre os fatores grupo e 

tempo (F[1,33] = 2,41, p = 0,13) mostrou, ainda, que o grupo controle apresentou 

aumento do ganho de peso corporal no D21 em relação ao D11 (p = 0,00013); e o 

grupo estresse apresentou maior ganho de peso corporal no D21 em relação ao 

D11 (p = 0,00013), e maior ganho de peso em relação ao grupo controle no D21 (p 

= 0,00185) (figura 30). Assim, a exposição crônica à derrota social aumentou o 

ganho de peso corporal, no período pós-derrota.  

 

 

Figura 30: Efeitos do estresse de derrota social sobre o ganho de peso corporal (experimento 
4). A) Ganho de peso corporal (g) no D11 e D21 em relação ao D1. Resultados mostrados como 
médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao D11; #p < 0,05 relativo à diferença entre os grupos no D21 
(grupo Controle: n = 17, grupo Estresse: n = 18). D = dia.  

 

4.4.2 Investigação social 
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Tempo nas zonas: Para avaliar os efeitos da exposição ao estresse de 

derrota social e do tratamento com o CP-154,526 no tempo gasto nas zonas de 

interação (dados normalizados para o z-score), foi utilizada uma ANOVA de 3 vias 

de medidas repetidas para os fatores grupo (controle versus estresse), tratamento 

(veículo versus CP-154,526) e zona (neutra versus social, como medida repetida). 

Foi detectada diferença significativa para a interação entre os fatores grupo e zona 

(F[1,36] = 19,27, p = 0,000095). A análise post hoc da interação mostrou que os 

animais controles, independentemente do tratamento, passaram mais tempo na 

zona social em relação à zona neutra (social: 252,23 ± 19,32 s versus neutra: 115,06 

± 10,34 s; p = 0,0053). Por outro lado, os animais com histórico de derrota social, 

independentemente do tratamento, passaram mais tempo na zona neutra em 

relação à zona social (neutra: 196,17 ± 22,58 s versus social: 124,27 ± 19,88 s; p = 

0,012). Ainda, os animais do grupo controle, em relação aos animais do grupo 

estresse, independentemente do tratamento, passaram significativamente mais 

tempo na zona social (controle: 252,23 ± 19,32 s versus estresse: 124,27 ± 19,88 s; 

p = 0,00033), e menos tempo na zona neutra (controle: 115,06 ± 10,34 s versus 

estresse: 196,17 ± 22,58 s; p = 0,0012). 

Vale mencionar que foi detectada tendência para efeito significativo da 

interação entre os fatores grupo, tratamento e zona (F[1,36] = 3,33, p = 0,077). A 

análise post hoc desprotegida mostrou que animais controles tratados com CP-

154,526, em relação aos animais do grupo estresse também tratados com CP-

154,526, permaneceram mais tempo na zona social (p = 0,0032) e menos tempo na 

zona neutra (p = 0,0085). Os animais do grupo estresse tratados com CP-154,526 

ficaram mais tempo na zona neutra em relação à zona social (p = 0,014), e mais 

tempo na zona neutra em relação aos animais do grupo estresse tratados com 

veículo (p = 0,049). Dessa forma, o tratamento com o CP-154,526 pareceu agravar 

o comportamento de aversão social produzido pela exposição crônica ao estresse 

de derrota social, sem alterar os níveis de investigação social dos animais controles, 

sem histórico de exposição ao estresse. 

Frequência de entradas nas zonas: A ANOVA de 3 vias de medidas repetidas 

para os fatores grupo, tratamento e zona detectou diferença significativa para a 

interação entre os fatores grupo e zona (F[1,36] = 8,13, p = 0,0071). A análise post 

hoc da interação revelou que os animais controles, independentemente do 



Capítulo 2          109 

 

 

tratamento, apresentaram maior número de entradas na zona social em relação aos 

animais com histórico de derrota social (controle: 36,95 ± 3,69 versus estresse: 

25,38 ± 3,47; p = 0,049). 

Bout nas zonas: Para avaliar os efeitos da exposição ao estresse de derrota 

social e do tratamento com o CP-154,526 no bout nas zonas de interação (dados 

normalizados para o z-score), foi utilizada uma ANOVA de 3 vias de medidas 

repetidas para os fatores grupo, tratamento e zona. A análise detectou diferença 

significativa para a interação entre os fatores grupo e zona (F[1,36] = 10,32, p = 

0,0028). A análise post hoc dessa interação mostrou que os animais controles, 

independentemente do tratamento, apresentaram maior bout na zona social em 

relação à zona neutra (social: 7,96 ± 1,01 s/entrada versus neutra: 4,88 ± 0,40 

s/entrada; p = 0,041) e, ainda, uma tendência indica que os animais controles 

apresentam maior bout na zona social em relação aos animais do grupo estresse 

(controle: 7,96 ± 1,01 s/entrada versus estresse: 4,93 ± 0,63 s/entrada; p = 0,058). 

Locomoção: A ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo 

e tratamento detectou diferença significativa para os fatores grupo [F[1,36] = 4,82, 

p = 0,035; controle (3349,38 ± 148,19 cm) > estresse (3038,87 ± 100,84 cm) ] e 

tratamento [F[1,36] = 12,12, p = 0,0013; veículo (3476,18 ± 102,14 cm) > CP-

154,526 (2949,24 ± 121,34 cm) ] (figura 31).  
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Figura 31: Efeitos do estresse de derrota social e do tratamento com antagonista de 
receptores CRF1 (CP-154,526; 10 mg/kg, i.p.) sobre a investigação social. A) Tempo gasto nas 
zonas social e neutra (s); B) Locomoção total (cm); C) Frequência de entradas nas zonas 
social e neutra; D) Bout nas zonas social e neutra (s/entrada). Resultados mostrados como 
médias ± EPM; *p < 0,05 relativo aos mesmos grupos na zona neutra; #p < 0,05 relativo a 
diferenças entre grupos (Controle versus Estresse) para uma mesma zona; &p < 0,05 relativo 
ao grupo Estresse-CP-154,526 na zona neutra; $p < 0,05 relativo ao efeito de tratamento 
(veículo versus CP-154,526), (grupo Controle-veículo: n = 8; Controle-CP-154,526: n = 11; 
Estresse-veículo: n = 10; Estresse-CP-154,526: n = 11). 

 

4.5 Experimento 5:  Efeitos da exposição crônica ao estresse de derrota 

social e do tratamento com antagonista de receptores D1 sobre a 

investigação social de camundongos 

 

4.5.1 Comportamento de autocuidado 

 

Para avaliar se a exposição crônica ao estresse alterou o comportamento de 

autocuidado dos camundongos, uma ANOVA de 1 via para o fator grupo (controle 
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versus estresse) foi utilizada para analisar os parâmetros latência para grooming e 

tempo total de grooming, avaliados durante o teste do splash de sacarose. A análise 

não detectou nenhuma diferença significativa para nenhum dos parâmetros (figura 

32). Dessa forma, a exposição ao estresse de derrota social não alterou o 

comportamento de autocuidado dos camundongos.  

 

 

Figura 32: Efeito do estresse de derrota social sobre o comportamento de autocuidado. A) 
Latência para grooming (s); B) Tempo total de grooming (s). Resultados mostrados como 
médias ± EPM (grupo Controle: n = 13; grupo Estresse: n = 15). 

 

4.5.2 Ganho de peso corporal 

 

Para verificar o impacto do estresse de derrota social sobre o ganho de peso 

corporal dos animais, foi utilizada uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para 

os fatores grupo (controle versus estresse) e tempo (ganho de peso corporal no D11 

versus D21, em relação ao D1). Foi detectado efeito significativo para o fator tempo 

[F[1,28] = 13,14, p = 0,0011; D21 (2,12 ± 0,35 g) > D11 (0,74 ± 0,43 g) ]. A análise 

post hoc desprotegida da interação entre os fatores grupo e tempo (F[1,28] = 1,54, 

p = 0,23) mostrou, ainda, que o grupo estresse apresentou maior ganho de peso 

corporal no D21 em relação ao D11 (p = 0,0052), e maior ganho de peso em relação 

ao grupo controle no D21 (p = 0,044). Dessa forma, a exposição crônica à derrota 

social aumentou o ganho de peso corporal, no período pós-derrota. 
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4.5.3 Consumo de ração 

 

A ANOVA de 1 via para o fator grupo (controle versus estresse) não detectou 

diferença entre os grupos no consumo de ração pré-exposição ao estresse de 

derrota social (controle: 50,55 ± 1,52 g; estresse: 53,39 ± 2,57 g). Dessa forma, os 

grupos eram devidamente homogêneos entre si quanto ao consumo alimentar antes 

da exposição ao estresse. 

Para avaliar o efeito do estresse de derrota social sobre o consumo de ração, 

foi utilizada uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo 

(controle versus estresse) e período (durante versus pós-exposição à derrota social, 

como medida repetida). A análise detectou um efeito significativo para o fator 

período [F[1,26] = 5,23, p = 0,031; pós-derrota (68,71 ± 2,73 g) > durante derrota 

(63,16 ± 1,89 g) ]. Ainda, a análise post hoc desprotegida da interação entre os 

fatores grupo e período (F[1,26] = 1,61, p = 0,22) mostrou que os animais do grupo 

estresse apresentaram maior consumo de ração no período pós- em relação ao 

durante a exposição à derrota social (p = 0,019), diferença que não foi encontrada 

para os animais controles (figura 33). Dessa forma, a exposição crônica à derrota 

social pareceu aumentar o consumo alimentar, no período pós-derrota. 

Ressaltamos que os dados são referentes ao consumo alimentar cumulativo, 

durante os períodos experimentais de interesse. 
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Figura 33: Efeitos do estresse de derrota social sobre o ganho de peso corporal e consumo 
alimentar (experimento 5). A) Ganho de peso corporal (g) no D11 e D21 em relação ao D1; B) 
Consumo cumulativo de ração (g) durante e após o protocolo de derrotas, considerando 
períodos de 10 dias. Resultados mostrados como médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao grupo 
estresse no período anterior; #p < 0,05 relativo à diferença entre os grupos no D21 (grupo 
Controle: n = 13-14, grupo Estresse: n = 15-16). D = dia.  

 

4.5.4 Investigação social 

 

Tempo nas zonas: Para avaliar os efeitos da exposição ao estresse de 

derrota social e do tratamento com o SCH23390 no tempo gasto nas zonas de 

interação (dados normalizados para o z-score), foi utilizada uma ANOVA de 3 vias 

de medidas repetidas para os fatores grupo (controle versus estresse), tratamento 

(veículo versus SCH23390) e zona (neutra versus social, como medida repetida). 

Foi detectada diferença significativa para a interação entre os fatores grupo e zona 

(F[1,30] = 13,65, p = 0,00088). A análise da interação entre os fatores grupo e zona 

mostrou que os animais controles, em relação aos animais do grupo estresse, 

independentemente do tratamento, passaram mais tempo na zona social (controle: 

250,88 ± 13,77 s versus estresse: 149,75 ± 20,49 s; p = 0,0015) e menos tempo na 

zona neutra (controle: 116,53 ± 7,43 s versus estresse: 173,52 ± 22,99 s; p = 

0,0086). Além disso, os animais do grupo estresse passaram mais tempo na zona 

neutra em relação à social (neutra: 173,52 ± 22,99 s versus social: 149,75 ± 20,49 

s; p = 0,012). 
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Ainda, foi realizada a análise post hoc desprotegida da interação entre os 

fatores grupo, tratamento e zona (F[1,30] = 0,61, p = 0,44). Essa análise mostrou 

que os animais do grupo estresse tratados com SCH23390 ficaram menos tempo 

na zona social em relação aos controles tratados com SCH23390 (p = 0,010), e em 

relação aos controles tratados com veículo (p = 0,018).   

Frequência de entradas nas zonas: A ANOVA de 3 vias de medidas repetidas 

para os fatores grupo, tratamento e zona detectou diferença significativa para o fator 

tratamento [F[1,30] = 4,47, p = 0,043; veículo (30,7 ± 1,89) > SCH23390 (24,45 ± 

2,51) ] e para o fator zona [F[1,30] = 5,51, p = 0,026; social (31,44 ± 2,62) > neutra 

(22,97 ± 1,82) ].  

Bout nas zonas: Para avaliar os efeitos da exposição ao estresse de derrota 

social e do tratamento com o SCH23390 no bout nas zonas de interação (dados 

normalizados para o z-score), foi utilizada uma ANOVA de 3 vias de medidas 

repetidas para os fatores grupo, tratamento e zona. A análise detectou diferença 

significativa para a interação entre os fatores grupo e zona (F[1,30] = 11,37, p = 

0,0021). A análise post hoc da interação mostrou que os animais controles, 

independentemente do tratamento, apresentaram maior bout na zona social em 

relação aos animais do grupo estresse (controle: 9,50 ± 1,04 s/entrada versus 

estresse: 5,15 ± 0,69 s/entrada; p = 0,015), e os animais do grupo estresse, 

independentemente do tratamento, apresentaram maior bout na zona neutra em 

relação à zona social (neutra: 10,06 ± 2,27 s/entrada versus social: 5,15 ± 0,69 

s/entrada; p = 0,023).  

Locomoção: A ANOVA de 2 vias para os fatores grupo e tratamento detectou 

diferença significativa para os fatores grupo [F[1,30] = 6,89, p = 0,013; controle 

(2846,75 ± 128,24 cm) > estresse (2440,11 ± 155,12 cm) ] e tratamento [F[1,30] = 

47,93, p < 0,001; veículo (3178,5 ± 110,22 cm) > SCH23390 (2263,81 ± 85,48 cm)].  

A análise post hoc desprotegida da interação entre os fatores grupo e 

tratamento (F[1,30] = 0,024, p = 0,88) mostrou que animais controles tratados com 

veículo apresentam maior ambulação em relação aos controles tratados com 

SCH23390 (p = 0,00024), e animais do grupo estresse tratados com veículo 

apresentaram maior ambulação em relação a animais do grupo estresse tratados 

com SCH23390 (p = 0,00018) (figura 34).  



Capítulo 2          115 

 

 

Com base nesses resultados, podemos concluir que o tratamento com o 

SCH23390, antagonista de receptores D1, não alterou o comportamento de 

evitação social produzido pelo estresse crônico de derrota social. O tratamento 

farmacológico também não alterou os níveis de investigação social dos animais 

controles, sem histórico de exposição à derrota social. 

 

 

Figura 34: Efeitos do estresse de derrota social e do tratamento com antagonista de 
receptores D1 (SCH23390; 0,125 mg/kg, i.p.) sobre a investigação social. A) Tempo gasto nas 
zonas social e neutra (s); B) Locomoção total (cm); C) Frequência de entradas nas zonas 
social e neutra; D) Bout nas zonas social e neutra (s/entrada). Resultados mostrados como 
médias ± EPM; *p < 0,05 relativo aos mesmos grupos na zona neutra; #p < 0,05 relativo a 
diferenças entre grupos (Controle versus Estresse) para uma mesma zona; @p < 0,05 relativo 
ao grupo Controle-veículo; &p < 0,05 relativo ao grupo Estresse-veículo; $p < 0,05 relativo ao 
efeito de tratamento (veículo versus SCH23390), (grupo Controle-veículo: n = 9; Controle-
SCH23390: n = 10; Estresse-veículo: n = 6; Estresse-SCH23390: n = 9). 
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4.6 Experimento 6: Efeitos da exposição crônica ao estresse de derrota 

social e do tratamento com antagonista de receptores D2 sobre a 

investigação social de camundongos 

 

4.6.1 Ganho de peso corporal  

 

Para verificar o impacto do estresse de derrota social sobre o ganho de peso 

corporal dos animais, foi utilizada uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para 

os fatores grupo (controle versus estresse) e tempo (ganho de peso corporal no D11 

versus D21, em relação ao D1). Foram detectados efeitos significativos para os 

fatores grupo [F[1,37] = 10,45, p = 0,0026; estresse (2,14 ± 0,31 g) > controle (0,92 

± 0,24 g) ], tempo [F[1,37] = 81,01; p < 0,001; D21 (2,55 ± 0,29 g) > D11 (0,48 ± 

1,88 g) ] e para a interação entre os fatores grupo e tempo (F[1,37] = 4,77, p = 

0,035). A análise post hoc da interação entre os fatores mostrou que o grupo 

controle apresentou aumento do ganho de peso corporal no D21 em relação ao D11 

(p = 0,00019). Ainda, o grupo estresse apresentou maior ganho de peso corporal 

no D21 em relação ao D11 (p = 0,00013), e maior ganho de peso em relação ao 

grupo controle no D21 (p = 0,00035) (figura 35). Assim, a exposição crônica à 

derrota social aumentou o ganho de peso corporal, no período pós-derrota. 
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Figura 35: Efeitos do estresse de derrota social sobre o ganho de peso corporal (experimento 
6). A) Ganho de peso corporal (g) no D11 e D21 em relação ao D1. Resultados mostrados como 
médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao D11; #p < 0,05 relativo à diferença entre os grupos no D21 
(grupo Controle: n = 20, grupo Estresse: n = 19). D = dia.  

 

4.6.2 Investigação social 

 

Tempo nas zonas: Para avaliar os efeitos da exposição ao estresse de 

derrota social e do tratamento com o racloprida no tempo gasto nas zonas de 

interação, foi utilizada uma ANOVA de 3 vias de medidas repetidas, para os fatores 

grupo (controle versus estresse), tratamento (veículo versus racloprida) e zona 

(neutra versus social, como medida repetida). Foi detectada diferença significativa 

para o fator zona [F[1,33] = 79,74, p < 0,001; social (219,62 ± 8,99 s) > neutra 

(113,79 ± 5,28 s) ].  

Frequência de entradas nas zonas: A ANOVA de 3 vias de medidas repetidas 

para os fatores grupo, tratamento e zona não detectou nenhuma diferença 

significativa (dados normalizados para o z-score).  

Bout nas zonas: A ANOVA de 3 vias de medidas repetidas para os fatores 

grupo, tratamento e zona detectou diferença significativa para o fator zona [F[1,33] 

= 37,88, p < 0,001; social (6,88 ± 0,44 s/entrada) > neutra (4,17 ± 0,26 s/entrada) ] 

e tendência para efeito de grupo [F[1,33] = 3,53, p = 0,069; controle (6,00 ± 0,42 

s/entrada) > estresse (5,03 ± 0,41 s/entrada) ]. A análise post hoc desprotegida da 
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interação entre os fatores zona, grupo e tratamento (F[1,33] = 0,82, p = 0,37) 

mostrou que o grupo controle tratado com veículo apresentou maior bout na zona 

social em relação à neutra (p = 0,0069), assim como o grupo controle tratado com 

racloprida (p = 0,0029), e o grupo estresse tratado com racloprida (p = 0,027). Ainda, 

o grupo estresse tratado com veículo apresentou menor bout na zona social em 

relação ao grupo controle tratado com veículo (p = 0,018) e em relação ao grupo 

estresse tratado com racloprida (p = 0,011). Dessa forma, o tratamento com o 

racloprida, antagonista de receptores D2, atenuou a evitação social induzida pelo 

estresse crônico de derrota social, sem alterar os níveis de investigação social dos 

animais controles, sem histórico de exposição ao estresse.  

Locomoção: A ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores grupo 

e tratamento detectou diferença significativa para os fatores grupo [F[1,33] = 5,36, 

p = 0,027; controle (4111, 22 ± 117,21 cm) > estresse (3765,24 ± 118,51 cm) ] e 

tratamento [F[1,33] = 12,71, p = 0,0011; veículo (4197,05 ± 76,04 cm) > racloprida 

(3674,64 ± 135,31 cm) ].  

A análise post hoc desprotegida da interação entre os fatores grupo e 

tratamento (F[1,33] = 0,79, p = 0,38) mostrou que os animais do grupo estresse 

tratados com racloprida apresentaram menor atividade locomotora em relação aos 

grupos controle-racloprida (p = 0,0189), controle-veículo (p = 0,00151) e estresse-

veículo (p = 0,0220) (figura 36).  
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Figura 36: Efeitos do estresse de derrota social e do tratamento com antagonista de 
receptores D2 (racloprida; 0,3 mg/kg, i.p.) sobre a investigação social. A) Tempo gasto nas 
zonas social e neutra (s); B) Locomoção total (cm); C) Frequência de entradas nas zonas 
social e neutra; D) Bout nas zonas social e neutra (s/entrada). Resultados mostrados como 
médias ± EPM; *p < 0,05 relativo aos mesmos grupos na zona neutra, #p < 0,05 relativo ao 
efeito de grupo (Controle versus Estresse); $p < 0,05 relativo ao efeito de tratamento (veículo 
versus racloprida); %p < 0,05 relativo a todos os outros grupos; @p < 0,05 relativo ao grupo 
Controle-veículo; &p < 0,05 relativo ao grupo Estresse-veículo (grupo Controle-veículo: n = 
10; Controle-racloprida: n = 9; Estresse-veículo: n = 9; Estresse-racloprida: n = 9). 

 

4.6.3 Considerações ao experimento 6 

 

Em testes de investigação social, a medida do “tempo gasto nas zonas social 

versus neutra” vinha sendo utilizada, por nosso grupo, como um dos principais 

parâmetros para avaliação dos efeitos do estresse de derrota social sobre o 

interesse social de camundongos (conforme replicado nos experimentos 4 e 5 do 

presente capítulo). No entanto, a ausência de diferença significativa entre os grupos 

controle e estresse para esse parâmetro, verificada no experimento 6 e em outros 

experimentos do grupo, nos levou a questionar a replicabilidade do modelo utilizado. 
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Dessa forma, realizamos um experimento suplementar, no qual expusemos 

outra leva de animais (Controle: n = 9, Estresse: n = 10) a um protocolo mais intenso 

de derrotas sociais. No novo protocolo, os animais foram submetidos, ao longo de 

10 dias, a 10 episódios de derrota social, com duração de 10 min cada, seguidos de 

24 h de coabitação protegida com o residente agressor. Em comparação, nos 

demais experimentos descritos neste capítulo, usamos um protocolo de 10 

episódios de derrota social, com duração de 5 min cada, seguidos de 24 h de 

coabitação protegida com o agressor. Interessantemente, os resultados do teste de 

investigação social, realizado 10 dias após o término das derrotas, também 

mostraram um efeito mais robusto do estresse através da análise do parâmetro 

“bout nas zonas social versus neutra”, em relação ao parâmetro “tempo gasto nas 

zonas”. Esses resultados são detalhadamente apresentados na seção de 

Apêndices (Experimento suplementar 1, Apêndice 1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Discussão parcial
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5 DISCUSSÃO PARCIAL 

 

No presente capítulo, verificamos, em camundongos suíços machos, que a 

exposição crônica à derrota social promoveu déficits de interesse social e de 

preferência social condicionada, mas não alterou o comportamento de autocuidado 

dos animais. Ainda, verificamos que o histórico de derrota social induziu aumento 

de ganho de peso corporal, acompanhado de aumento de consumo alimentar, no 

período pós-estresse. Demonstramos que o tratamento agudo com antagonista de 

receptores D2, mas não com antagonista D1, foi capaz de atenuar os déficits sociais 

produzidos por estresse, em um teste de investigação social. Por fim, vimos que o 

tratamento agudo com antagonista de receptores CRF1 pareceu agravar a aversão 

social que seguiu a exposição à derrota social. 

 

5.1 Exposição ao estresse crônico de derrota social: consequências 

sobre comportamentos sociais  

 

Os dados apresentados no presente capítulo mostraram que, ao contrário 

dos animais controles, camundongos expostos ao estresse crônico de derrota social 

não exibiram preferência social condicionada, considerando a porcentagem de 

tempo gasto no compartimento social (previamente pareado com um alvo social) 

durante o teste pós-condicionamento, em relação ao pré-condicionamento. Assim, 

a exposição à derrota social levou à redução do comportamento de “busca” por 

contato social com um coespecífico não familiar, um estímulo altamente reforçador 

para roedores. Além disso, observamos um déficit de investigação social induzido 

pela derrota social, por meio da análise da preferência pelo compartimento social 

durante as sessões de condicionamento, quando os estímulos neutro e social 

estavam presentes. Esses resultados confirmam e ampliam os achados que 

mostram que a exposição crônica à derrota social prejudica o interesse social e a 

investigação de indivíduos coespecíficos (Kudryavtseva et al., 1991; Berton et al., 

2006; Yu et al., 2011; Favoretto et al., 2017; Macedo et al., 2018). 

Interessantemente, dados da literatura de estresse social, assim como 

trabalhos anteriores do nosso grupo de pesquisa, indicaram que a exposição 
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repetida à derrota social aumentou o comportamento de busca por drogas de abuso, 

como etanol (Bahi, 2017; Macedo et al., 2018), cocaína (Ferrer-Pérez et al., 2018; 

Montagud-Romero et al., 2020) e anfetamina (Burke et al., 2011), em protocolos de 

PCL. Assim, as alterações do comportamento de busca por reforçadores, induzidas 

pela derrota social, parecem ser estímulo-específicas.  

Utilizamos um protocolo modificado do teste de preferência social 

condicionada, em relação a outros já descritos na literatura (Papp et al., 2002; 

Douglas et al., 2004; Malkesman et al., 2005; Ma et al., 2006; Kent et al., 2013; 

Kosaki e Watanabe, 2016). Durante as sessões de condicionamento, os 

camundongos tiveram livre acesso a ambos os compartimentos do aparato - um 

deles associado ao estímulo social (animal-alvo confinado em uma gaiola de malha) 

e outro associado ao estímulo neutro (gaiola de malha vazia). Assim, os animais 

podiam explorar o aparato livremente, enquanto tinham a possibilidade de investigar 

ambos os estímulos e associá-los aos diferentes ambientes. Por outro lado, outros 

protocolos descrevem o confinamento do animal experimental em apenas um dos 

compartimentos, a cada sessão de condicionamento (Papp et al., 2002; Douglas et 

al., 2004; Malkesman et al., 2005; Ma et al., 2006; Kent et al., 2013; Kummer et al., 

2014; Kosaki e Watanabe, 2016;). 

O experimento de padronização (experimento 2), realizado em camundongos 

naive, indicou que o protocolo escolhido para avaliar os efeitos do estresse de 

derrota social sobre a preferência social condicionada (experimento 3) gerou 

escores de condicionamento mais elevados em comparação com outro protocolo, 

no qual os camundongos ficaram confinados em apenas um dos dois ambientes, a 

cada sessão de condicionamento. Além disso, o protocolo utilizado no experimento 

3 permitiu que o número de sessões de condicionamento fosse reduzido pela 

metade, uma vez que os animais tinham acesso simultâneo aos dois ambientes, 

pareados com os diferentes estímulos. Caso contrário, os animais deveriam ser 

expostos a quatro sessões de condicionamento no compartimento social e mais 4 

sessões de condicionamento no compartimento neutro, resultando em um total de 

8 sessões de condicionamento. 

Outra característica importante do protocolo apresentado é que, além do 

condicionamento para o contato social, avaliado durante a sessão de pós-

condicionamento, pode-se, ainda, avaliar os índices de investigação social a cada 
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sessão de condicionamento, que funcionam como testes de investigação social. 

Assim, verificamos que os animais controles apresentaram níveis constantes de 

investigação social ao longo das sessões de condicionamento. Já os camundongos 

derrotados, de maneira geral, apresentaram menor interesse social quando 

comparados aos controles. Portanto, no presente estudo, a exposição crônica ao 

estresse de derrota social produziu déficits de investigação social e de preferência 

social condicionada, um comportamento associado à “busca” pela recompensa 

social. 

 

5.2 Exposição ao estresse crônico de derrota social: consequências 

sobre o comportamento de autocuidado, ganho de peso corporal e 

consumo alimentar  

 

Apesar dos déficits de investigação social e preferência social condicionada, 

nenhuma alteração do comportamento de autocuidado, avaliado pelo teste do 

splash de sacarose, foi verificada nos animais submetidos às derrotas sociais. 

Hipotetizamos, inicialmente, que camundongos com histórico de estresse 

apresentariam maior latência para o comportamento de grooming e menor tempo 

total de grooming em relação aos controles, comportamentos considerados do tipo 

depressivo. Entretanto, verificamos que camundongos de ambos os grupos, 

controle e estresse, apresentaram medidas similares nos parâmetros 

comportamentais avaliados durante o teste. Como já discutido no capítulo anterior, 

os dados acerca das consequências da exposição ao estresse sobre o 

comportamento de autocuidado ainda são muito controversos na literatura. 

Enquanto alguns trabalhos mostraram redução do comportamento de autocuidado 

seguindo exposição crônica a estressores (Mutlu et al., 2012; Taksande et al., 2013; 

Pesarico et al., 2016; Amini-Khoei et al., 2019), outros não verificaram alteração 

desse comportamento pelo estresse (Yalcin et al., 2008; Gosselin et al., 2017). Vale 

ressaltar que, na presente tese, verificamos ausência de efeito do estresse de 

derrota social sobre o comportamento de autocuidado tanto em camundongos 

isogênicos C57BL/6J (resultados mostrados no capítulo 1) quanto em 

camundongos heterogênicos suíços (resultados mostrados no presente capítulo).  
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Também vimos que o estresse crônico de derrota social induziu aumento do 

ganho de peso corporal avaliado 11 dias após o término das derrotas sociais. Ainda, 

esse aumento do ganho de peso corporal foi acompanhado de um aumento do 

consumo alimentar pelo grupo estresse, no período de 10 dias que sucedeu o 

término das derrotas. Diferentemente, no capítulo 1, verificamos que os animais 

derrotados apresentaram médias de peso corporal similares às dos controles. No 

entanto, naquele capítulo, os animais passaram por manipulações experimentais 

bastante distintas, que incluíram a restrição de alimento, repetidas exposições à 

autoadministração de sacarose, alojamento em grupo ou pares, além de serem de 

uma linhagem distinta da utilizada nos experimentos deste capítulo. Dessa forma, 

essas diferenças experimentais poderiam explicar as divergências de achados em 

relação aos impactos do estresse de derrota social sobre o peso corporal dos 

animais, verificadas entre os dois capítulos da tese.  

Harris e colaboradores (1998) mostraram que a exposição ao estresse de 

restrição de movimento, durante 3 dias, promoveu redução duradoura do peso 

corporal, por pelo menos 40 dias após o término do estresse, e redução transiente 

do consumo de alimento, até 4 dias após o término do estresse. Razzoli e 

colaboradores (2011), por sua vez, mostraram que animais submetidos à derrota 

social apresentaram aumento do peso corporal, paralelo a um aumento do consumo 

de ração e da “eficiência alimentar”, uma razão entre o ganho de peso corporal e o 

consumo cumulativo de alimento, durante o período de estresse. Nesse mesmo 

trabalho, interessantemente, foi verificada redução do peso corporal acompanhada 

de redução da eficiência calórica, em animais derrotados, no período pós-estresse 

(28 dias após o término das derrotas) (Razzoli et al., 2011).  

Já o estudo de Moles e colaboradores (2006) mostrou que camundongos 

socialmente subordinados apresentaram maior peso corporal em relação a animais 

dominantes, mas não em relação a animais controles, nos dias finais de um 

protocolo de estresse psicossocial. Esse mesmo estudo demonstrou que o grupo 

subordinado não apresentava diferenças no consumo alimentar em relação ao 

dominante, mas sim, maior eficiência calórica quando comparado a este último. 

Ainda, os animais subordinados apresentavam maiores níveis séricos de glicose e 

ácidos graxos livres não-esterificados em relação aos animais controles (Moles et 

al., 2006).  
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Dessa forma, os dados referentes aos efeitos do estresse social sobre o 

ganho de peso corporal e o consumo alimentar ainda são bastante controversos e, 

nesse sentido, a avaliação de marcadores metabólicos, como níveis séricos de 

triglicérides, ácidos graxos e glicose, em animais expostos ou não ao nosso 

protocolo de derrota social, seria interessante.  

 

5.3 Evitação social promovida pelo estresse crônico de derrota social: 

efeitos dos tratamentos com antagonistas de receptores D1 ou D2 

 

O presente trabalho demonstrou que o tratamento sistêmico com antagonista 

de receptores dopaminérgicos D1 (SCH23390) não alterou os déficits sociais de 

longo prazo produzidos pela exposição crônica ao estresse de derrota social. Já o 

tratamento sistêmico com antagonista de receptores D2 (racloprida) parece ter 

atenuado os déficits sociais produzidos pelo estresse, pelo menos se 

considerarmos o parâmetro bout, que indica o tempo médio que os animais 

gastaram nas zonas de interação a cada entrada nas mesmas (razão entre tempo 

gasto e frequência de entradas nas zonas neutra ou social). 

No mesmo sentido dos nossos achados, Puglisi-Allegra e Cabib (1988) 

mostraram que o tratamento sistêmico com sulpiride, um antagonista de receptores 

dopaminérgicos D2, aumentou a interação social e reduziu comportamentos 

defensivos, 24 h após camundongos machos C57BL/6J terem sido submetidos a 3 

episódios de derrota social. Por outro lado, o tratamento com SCH23390, 

antagonista de receptores D1, não alterou os comportamentos avaliados. 

De fato, o estresse social repetido parece promover alterações distintas na 

expressão de receptores D1 versus D2, em diferentes regiões encefálicas, que 

podem estar relacionadas às mudanças comportamentais induzidas pelo estresse. 

Shinohara e colaboradores (2018) mostraram que a exposição ao estresse crônico 

de derrota social diminuiu a expressão de receptores D1 e o comprimento dos 

dendritos no CPFm. Ainda, o knockdown de receptores D1, em neurônios do CPFm, 

facilitou a expressão do comportamento de evitação social produzido pela 

exposição à derrota social, demonstrando a possível correlação entre as alterações 

neurobiológicas e comportamentais observadas no estudo (Shinohara et al., 2018). 

Além disso, o estudo de Prabhu e colaboradores (2018) mostrou aumento da 
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expressão de receptores D2 na amígdala de camundongos que expressavam 

evitação social, após exposição à derrota social repetida; e Huang e colaboradores 

(2016) demonstraram redução da expressão de receptores D1 na amígdala e CPF 

de camundongos suscetíveis à derrota social, que apresentavam redução da 

interação social e prejuízos cognitivos, mas nenhuma alteração nos níveis de 

receptores D2 dos mesmos (Huang et al., 2016). Ainda, Lucas e colaboradores 

(2004) demonstraram que a exposição crônica a um outro protocolo de estresse 

social, no qual uma hierarquia é formada entre ratos machos que coabitam com 

fêmeas, aumentou a densidade de receptores D2, mas não de D1, no NAc de 

animais subordinados. 

Interessantemente, de maneira geral, esse conjunto de achados indica que 

o afastamento social promovido pelo estresse ocorre paralelamente ao aumento da 

sinalização dopaminérgica via D2 e/ou redução da sinalização via D1, em regiões 

encefálicas distintas. Esses resultados parecem ir ao encontro de nossos achados, 

uma vez que mostramos que o tratamento com antagonista D2 foi capaz de reverter 

a evitação social produzida pelo estresse, possivelmente através da atenuação da 

sinalização dopaminérgica exacerbada via D2.  No entanto, de maneira contrária, 

existem relatos de que o estresse crônico de derrota social, apesar de ter induzido 

comportamentos dos tipos depressivo e ansioso, não alterou a expressão de 

receptores D1 ou D2 no CPF, amígdala e hipocampo (Jin et al., 2015), ou reduziu a 

expressão de receptores D2 no NAc shell (Zhang et al., 2019).  

Além de alterar diferentemente a expressão de receptores D1 e D2 do SNC, 

a exposição ao estresse crônico social parece promover alterações bidirecionais em 

neurônios espinhosos médios D1 e D2 estriatais, relacionadas aos déficits sociais 

observados. Em seu estudo de 2013, Lobo e colaboradores demonstraram indução 

significativa de ΔFosB - fator de transcrição da família Fos que se acumula no 

estriado em resposta a estímulos crônicos, como o estresse (Vialou et al., 2010) - 

em neurônios espinhosos médios D2 de camundongos suscetíveis à derrota social, 

e em neurônios espinhosos médios D1 de camundongos resilientes, no NAc e 

estriado dorsal (Lobo et al., 2013).  Nesse mesmo estudo, o tratamento crônico com 

fluoxetina mostrou-se eficaz em aumentar a indução de ΔFosB em neurônios 

espinhosos médios D1, mas não D2, estriatais (Lobo et al., 2013).  
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Também foi verificado que a exposição crônica ao estresse de derrota social 

reduziu a frequência de inputs sinápticos excitatórios e de corrente miniatura 

excitatória pós-sináptica em neurônios espinhosos médios D1, e aumentou esses 

parâmetros em neurônios espinhosos médios D2 do NAc (Francis et al., 2015). 

Nesse mesmo estudo, a estimulação optogenética de neurônios espinhosos médios 

D1 do NAc foi capaz de reverter a aversão social e o déficit de preferência por 

sacarose, em animais susceptíveis à derrota social crônica. Por outro lado, a 

inibição desses neurônios produziu déficits sociais em animais resilientes ao 

estresse social. Ainda, verificou-se que a ativação optogenética seletiva de 

neurônios espinhosos médios D2, previamente e durante um único episódio de 

derrota social, foi capaz de gerar afastamento social (Francis et al., 2015).  

Os achados de Francis e colaboradores (2015) referentes às alterações 

comportamentais geradas pela ativação / inibição seletiva de neurônios espinhosos 

médios D1 ou D2, no contexto da exposição à derrota social, são mais dificilmente 

comparáveis aos nossos achados. Em nosso estudo, manipulamos 

farmacologicamente os receptores dopaminérgicos, impedindo a ação da dopamina 

sobre os mesmos. No entanto, nossa manipulação não alterou a ação de outros 

neurotransmissores, como o glutamato, que influenciam a probabilidade de ativação 

dos neurônios espinhosos médios. Em contrapartida, Francis e colegas (2015), de 

fato, ativaram ou não esses neurônios, através da técnica de optogenética.  Ainda, 

é importante notar que, no estriado, apesar dos receptores D1 estarem estritamente 

localizados pós-sinapticamente nos neurônios espinhosos médios, os receptores 

D2 estão expressos em múltiplas localidades, incluindo os terminais axonais de 

interneurônios colinérgicos, inputs glutamatérgicos e dopaminérgicos, além dos 

neurônios espinhosos médios (Sesack et al., 1994; Alcantara et al., 2003). Assim, 

nossa manipulação farmacológica bloqueou os receptores D2 expressos em todos 

esses locais, enquanto a manipulação optogenética de Francis e colegas (2015) 

alterou, especificamente, o funcionamento dos neurônios espinhosos médios D2.  

Apesar das considerações feitas acima, os estudos focados na região do 

estriado, aqui discutidos, relacionam o aumento da ativação de neurônios 

espinhosos médios D1 à expressão de resiliência ao estresse social. Ainda, 

conforme já discutimos mais acima, Shinohara e colaboradores (2018) 

demonstraram que o knockdown de receptores D1, no CPFm, agravou a aversão 
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social, e Huang e colaboradores (2016) mostraram redução de receptores D1 na 

amígdala de animais com déficits sociais produzidos por estresse. Dessa forma, 

poderíamos esperar que o antagonismo de receptores D1 agravasse os déficits 

sociais induzidos pelo estresse. Entretanto, nossos achados não mostraram 

nenhum efeito do bloqueio farmacológico de receptores D1 na evitação social, 

assim como os resultados de Puglisi-Allegra e Cabib (1988) - consideradas as 

importantes diferenças metodológicas entre esse último estudo e o nosso.  

Devemos notar, no entanto, que os estudos de Lobo (2013), Francis (2015) 

e colaboradores indicaram que as alterações induzidas por estresse, em neurônios 

espinhosos médios D1, estavam presentes em animais resilientes, e não em 

suscetíveis. Dessa forma, hipotetizamos que a ausência de efeito do tratamento 

com o SCH23390 possa ser explicada, em parte, pelo fato do nosso estudo, assim 

como o de Puglisi-Allegra e Cabib (1988), não ter analisado os fenótipos suscetível 

versus resiliente separadamente.  

Além disso, vale pontuar novamente que nossos experimentos, assim como 

os de Puglisi-Allegra e Cabib (1988), incluíram manipulações farmacológicas 

sistêmicas, que promoveram o bloqueio dos receptores de interesse em diversas 

regiões encefálicas e periféricas. Diferentemente, os demais trabalhos aqui 

discutidos analisaram ou manipularam regiões encefálicas específicas. Assim, 

como perspectiva futura, entendemos que experimentos envolvendo a 

administração local de antagonistas D1 ou D2 seriam interessantes para 

confirmação do papel desses receptores, em regiões encefálicas distintas, nos 

comportamentos avaliados. Também é importante notar que o SCH23390 bloqueia 

receptores D5, além de D1, e o racloprida bloqueia receptores D3, além de D2.  

Vale mencionar que a redução da atividade locomotora gerada pelos 

tratamentos com os antagonistas de receptores dopaminérgicos já era esperada, 

uma vez que o sistema dopaminérgico apresenta importante função no controle do 

movimento (Rodriguez-Oroz et al., 2009). Por exemplo, o tratamento sistêmico com 

antagonista de receptores D1 reduziu a atividade locomotora de animais 

experimentais (Hoffman e Beninger, 1985). Da mesma forma, o knockout 

condicional de neurônios espinhosos médios D1 estriatais reduziu a atividade 

locomotora basal e a induzida por cocaína, e extinguiu os comportamentos 

discinéticos promovidos pelo tratamento com L-DOPA, droga utilizada no 
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tratamento da doença de Parkinson (Bateup et al., 2010).  Além disso, a perda de 

receptores D2 durante a idade adulta resultou em redução da atividade locomotora, 

déficits de coordenação motora e catatonia espontânea (Bello et al., 2017).  

Por fim, vale ressaltar que, no presente estudo, os animais controles (não 

expostos à derrota social) tratados com os antagonistas apresentaram níveis de 

investigação social comparáveis aos dos controles tratados com veículo. Dessa 

forma, não há indícios de que a alteração motora gerada pelos tratamentos 

farmacológicos tenha impactado o comportamento de investigação social.  

 

5.4 Evitação social promovida pelo estresse crônico de derrota social: 

efeitos do tratamento com antagonista de receptores CRF1 

 

O presente trabalho demonstrou que o tratamento sistêmico com antagonista 

de receptores CRF1, o CP-154,526, não foi capaz de reverter ou atenuar a evitação 

social de longo prazo promovida pela exposição crônica ao estresse de derrota 

social. Na verdade, o tratamento parece ter intensificado os déficits sociais 

produzidos pelo estresse, uma vez que os animais derrotados tratados com CP-

154,526 gastaram mais tempo na zona neutra em relação aos animais derrotados 

tratados com veículo.  

Um estudo com hamsters sírios mostrou que o tratamento 

intracerebroventricular (i.c.v.) com antagonista CRF1, previamente à apresentação 

de um coespecífico não agressivo, 24 h após uma única exposição à derrota social, 

não foi capaz de alterar o comportamento social, submisso/defensivo ou agressivo 

(Cooper e Huhman, 2005). Ainda, outro estudo mostrou que o tratamento preventivo 

com antagonista de receptores CRF1 (i.c.v.), previamente ao episódio de derrota 

social, também não foi capaz de alterar o comportamento social durante a exposição 

subsequente a um coespecífico não agressivo, 24 h após (Cooper e Huhman, 

2010). Jasnow e colaboradores (1999) também mostraram que o tratamento 

sistêmico agudo com CP-154,526 não alterou a expressão de comportamentos 

sociais em hamsters previamente submetidos à derrota social. Assim, de maneira 

geral, o tratamento com antagonista de receptores CRF1 não parece alterar a 

expressão de comportamentos sociais seguindo exposição aguda à derrota social. 
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Os efeitos do tratamento com antagonista de receptores CRF1 sobre outros 

comportamentos do tipo depressivo, induzidos por estresse de derrota social, 

também foram avaliados e descritos na literatura. Por exemplo, o tratamento crônico 

oral com um antagonista de receptores CRF1, GSK876008, concomitante à 

exposição ao estresse crônico de derrota social (DPN 28 a 50), reverteu o 

comportamento do tipo anedônico, evidenciado pela redução do consumo de 

solução de sacarose, mas não o comportamento de desamparo, avaliado pelo teste 

do nado forçado, em ratos (Bourke et al., 2014). 

Em relação aos déficits sociais produzidos por outros tipos de estressores, 

Gehlert e colaboradores (2005) mostraram que o tratamento sistêmico com um 

antagonista de receptores CRF1 preveniu a redução da interação social promovida 

pela exposição repetida ao estresse de restrição de movimento, em ratos. Ainda, o 

tratamento preventivo com antagonista de receptores CRF1, CP-154,526, foi capaz 

de atenuar os déficits sociais observados durante o período de abstinência de 

etanol, em ratos da linhagem heterogênica Sprague-Dawley e isogênica alcohol-

preferring P (Overstreet et al., 2004; 2005).  Além disso, o tratamento com CP-

154,526 também preveniu os déficits de interação social, durante a abstinência de 

etanol, em ratos previamente expostos ao estresse de restrição de movimento 

(Overstreet et al., 2005). 

Dessa forma, ainda não está completamente elucidado o papel da 

sinalização CRFérgica, via receptores CRF1, nos comportamentos sociais seguindo 

exposição ao estresse de derrota social. Em nosso estudo, o tratamento com 

antagonista de receptores CRF1 foi realizado logo antes do teste de investigação 

social, realizado 10 dias após o término das derrotas sociais. Assim, visamos 

verificar se o tratamento com o antagonista seria capaz de reverter os déficits 

sociais induzidos por estresse. Por outro lado, a maioria dos estudos aqui discutidos 

testou o efeito preventivo do tratamento sobre os futuros déficits comportamentais 

induzidos por estresse, fator que poderia explicar as divergências de achados. Além 

disso, a grande maioria dos estudos mostrando a prevenção de déficits sociais 

promovidos por estresse, através do tratamento com antagonistas CRF1, não 

utilizou o estresse crônico de derrota social. Dessa forma, os efeitos do tratamento 

com antagonistas de receptores CRF1 sobre déficits comportamentais produzidos 

por estresse parecem depender de uma série de fatores, como: modelo animal, tipo 
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de estressor, teste comportamental utilizado, além da via, momento e cronicidade 

da administração da droga.  

Vale mencionar que nossa hipótese inicial se baseava na ideia de que o 

efeito pró-social produzido pelo antagonista CRF1 seria devido à sua ação 

moduladora sobre a via mesolímbica dopaminérgica. No entanto, o tratamento 

sistêmico promove atuação da droga em diversos sistemas encefálicos e 

periféricos. Assim, experimentos envolvendo o tratamento intra-NAc e/ou intra-ATV 

com o antagonista, antes do teste de investigação social, auxiliariam na verificação 

da validade dessa hipótese.  

Por fim, a redução da atividade locomotora gerada pelo tratamento com o 

CP-154,526, observada no presente trabalho, já era esperada, uma vez que o 

sistema CRFérgico, através dos receptores CRF1, parece estar envolvido no 

controle motor. Por exemplo, o trabalho de Contarino e colegas (2000) mostrou que 

o tratamento i.c.v. com CRF aumentou a locomoção em camundongos wild type e, 

no entanto, o mesmo efeito do tratamento não foi verificado em camundongos 

knockout para CRF1. Apesar do efeito locomotor produzido pelo tratamento com o 

antagonista, verificado no presente estudo, não há indícios de que a alteração 

motora tenha impactado o comportamento de investigação social dos animais. De 

fato, os animais controles (não expostos à derrota social) tratados com a droga 

apresentaram níveis de investigação social comparáveis aos dos controles tratados 

com veículo. 
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6 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Em conjunto, os dados apresentados neste capítulo indicam que a exposição 

crônica ao estresse de derrota social afetou significativamente comportamentos 

sociais, como a investigação social e a preferência social condicionada ao local, 

associada à busca por recompensa social, em camundongos heterogênicos 

machos. Além disso, o histórico de derrota social promoveu aumento do ganho de 

peso corporal, acompanhado de aumento do consumo alimentar, no período pós-

estresse. Por outro lado, o estresse de derrota social não gerou consequências 

sobre o comportamento de autocuidado no teste do splash de sacarose, utilizado 

como medida de comportamento do tipo depressivo.  

Os déficits sociais induzidos pelo histórico de derrotas não foram alterados 

pelo tratamento com antagonista de receptores D1, mas foram reduzidos pelo 

tratamento com antagonista de receptores D2. Além disso, o tratamento com 

antagonista de receptores CRF1 intensificou os déficits sociais promovidos pela 

exposição à derrota social. Assim, os déficits de investigação social induzidos pelo 

estresse de derrota social parecem estar associados a alterações da sinalização 

dopaminérgica e CRFérgica, via receptores D2 e CRF1. A sinalização 

dopaminérgica via receptores D1 parece estar menos relacionada ao 

comportamento de investigação social ou aos déficits sociais induzidos pelo 

estresse de derrota social. 
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1 DISCUSSÃO GERAL 

 

Esta seção tem por objetivo discutir os aspectos comuns dos diferentes 

experimentos descritos e discutidos separadamente nos capítulos 1 e 2, 

possibilitando uma visão mais integrada da tese. Os aspectos individuais de cada 

experimento foram mais detalhadamente abordados nas discussões específicas de 

cada capítulo. Aqui, ainda, desejamos formular hipóteses de possíveis explicações 

para os fenômenos experimentais descritos.  

No presente trabalho, avaliamos os efeitos da exposição crônica ao estresse 

de derrota social sobre diferentes comportamentos - sociais, motivados, hedônicos, 

autocuidado, desamparo - em camundongos de linhagens isogênica (capítulo 1) 

e/ou heterogênica (capítulo 2). Ainda investigamos, no capítulo 1, como o histórico 

de exposição à derrota social afeta a liberação de dopamina no NAc, em resposta 

à investigação social e à tarefa operante para obtenção de pellets de sacarose, com 

o objetivo de verificar como o estresse afeta a função mesolímbica dopaminérgica 

durante diferentes comportamentos que podem estar alterados na depressão. E, no 

capítulo 2, usando abordagens farmacológicas, testamos os efeitos dos tratamentos 

com antagonistas de receptores D1, D2 ou CRF1 sobre os déficits sociais induzidos 

pelo estresse crônico de derrota social.  

De maneira geral, vimos que a exposição crônica ao estresse de derrota 

social afetou, seletivamente, o interesse social de camundongos, apesar de não ter 

alterado a motivação, processamento hedônico e comportamentos de autocuidado 

e desamparo. Ainda, o estresse aumentou os eventos de liberação de dopamina no 

NAc em resposta à investigação de um coespecífico não familiar. Por outro lado, a 

exposição às derrotas sociais não parece ter impactado, significativamente, a 

função mesolímbica dopaminérgica durante os testes de reforço de sacarose. 

Verificamos apenas um aumento muito pontual na liberação de dopamina no NAc, 

em animais estressados, em resposta ao recebimento de sacarose, durante tarefa 

operante em esquema de RP, alteração que não estava associada a nenhuma 

mudança no comportamento de busca ou consumo dessa recompensa. Ainda, não 

verificamos qualquer efeito do estresse na liberação dopaminérgica durante a tarefa 

em esquema de RF-1, nem em resposta às pistas discriminativas associadas à 

recompensa, em esquema de RP. 
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Por fim, vimos que os déficits sociais produzidos pela exposição ao estresse 

não foram alterados pelo tratamento com antagonista de receptores D1, mas foram 

reduzidos pelo tratamento com antagonista de receptores D2. Já o tratamento com 

antagonista de receptores CRF1 pareceu intensificar os déficits sociais promovidos 

pela exposição à derrota social.  

Com base no conjunto de nossos achados, hipotetizamos que a exposição 

repetida ao estressor social tenha alterado a valência da interação com um 

coespecífico, de apetitiva para aversiva, levando ao comportamento de afastamento 

social. No entanto, o histórico de estresse não parece ter alterado a valência ou 

comportamentos relacionados a outro estímulo apetitivo, não-social, como a 

sacarose. Dessa forma, a própria natureza social do estressor crônico ao qual os 

animais foram submetidos poderia representar um fator envolvido na especificidade 

das alterações comportamentais observadas. Paralelamente, a exposição repetida 

à derrota social parece ter sensibilizado a resposta dopaminérgica mesolímbica, 

tornando-a seletivamente hiperresponsiva a situações de exposição a um 

coespecífico não familiar. Essa alteração neurobiológica promovida pelo estresse 

repetido, por sua vez, poderia estar associada à expressão de uma resposta de 

afastamento social. Notavelmente, Chaudhury e colaboradores (2013) mostraram 

que a ativação optogenética da via ATV-NAc, isoladamente, não foi capaz de gerar 

evitação social. No entanto, tal ativação, combinada com a exposição dos animais 

a um protocolo subliminar de derrota social, produziu os déficits sociais. Esse 

achado indica que, além da alteração neurobiológica, o histórico do animal também 

é fator relevante para o desenvolvimento das mudanças comportamentais 

(Chaudhury et al., 2013) 

Tipicamente, a literatura tem classificado os déficits de interesse social, 

decorrentes da exposição à derrota social, como alterações comportamentais mal 

adaptativas (Krishnan et al., 2007; Kumar et al., 2014). No entanto, analisando os 

resultados obtidos na presente tese, é interessante pensarmos que os animais com 

histórico de estresse de derrota social poderiam estar expressando respostas 

comportamentais apropriadas, e não mal adaptativas, em diferentes situações 

experimentais. Por exemplo, como os animais derrotados foram previamente 

submetidos a situações sociais agonísticas aversivas, o afastamento em relação a 

um alvo social desconhecido poderia ser entendido como apropriado, já que 
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possibilitaria a evitação de um possível futuro confronto agonístico. Por outro lado, 

em situações experimentais que não envolviam contato social e, portanto, não 

apresentariam risco / consequências deletérias ao animal (com base em sua 

experiência prévia), os comportamentos apresentados pelos animais derrotados 

foram similares aos dos controles. De fato, os animais expostos à derrota social 

apresentaram índices de motivação por um reforçador natural não-social 

(sacarose), processamento hedônico, autocuidado e capacidade de escapabilidade 

de uma situação adversa, como o nado forçado, comparáveis aos dos controles. 

Sob esse aspecto, a seletividade das consequências do estresse de derrota social, 

no presente trabalho, poderia representar uma característica distinta das alterações 

observadas em transtornos neuropsiquiátricos, como a depressão, uma vez que 

esses transtornos geram sério prejuízo da saúde e bem-estar dos indivíduos 

acometidos, afetando de maneira importante uma gama variada de 

comportamentos e funções cognitivas e motivacionais. 

Por outro lado, o afastamento social induzido pelo estresse ocorreu mesmo 

em uma condição experimental na qual o animal alvo social encontrava-se 

confinado em uma gaiola de malha metálica. Dessa forma, se considerarmos que 

essa situação, potencialmente, não resultaria em risco para o animal experimental, 

poderíamos classificar a redução no comportamento de investigação social como 

mal adaptativa. Ainda, é importante notar que, no capítulo 1, os testes 

comportamentais estenderam-se por 20 dias após o término do protocolo de 

estresse e, assim, alguns dos comportamentos do tipo depressivo poderiam ter sido 

temporalmente revertidos. Além disso, toda a manipulação a que os animais foram 

submetidos, como o treinamento e testes de comportamento operante para reforço 

de sacarose, pode ter agido como um mecanismo de “enriquecimento ambiental”. 

Esse enriquecimento ambiental poderia, então, ter resultado na prevenção ou 

reversão de possíveis comportamentos do tipo depressivo induzidos pelo estresse. 

 

1.1 Envolvimento dos receptores D1, D2 e CRF1 nas alterações 

comportamentais induzidas pelo estresse de derrota social 

 

Na tentativa de unir os achados do capítulo 1 aos do capítulo 2 da presente 

tese, levantamos a seguinte hipótese: o aumento da liberação dopaminérgica no 
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NAc durante um contexto de investigação social, seguindo exposição crônica à 

derrota social, levaria ao aumento da estimulação de receptores D2 que, estando 

acoplados à proteína Gi, modulariam negativamente a sinalização gabaérgica pelos 

neurônios espinhosos médios no PV, levando à desinibição dessa região. A 

desinibição do PV, por sua vez, poderia estar envolvida na expressão de 

comportamentos do tipo depressivo, como o afastamento social. De fato, o trabalho 

de Knowland e colaboradores (2017) mostrou que a ativação de neurônios 

parvalbumina positivos, partindo do PV em direção à ATV, gerou aversão social. Da 

mesma forma, a inibição da atividade neuronal do PV, anteriormente à exposição 

ao protocolo crônico de derrota social, promoveu resiliência ao estresse no teste de 

investigação social (Knowland et al., 2017).  

Na ATV, os neurônios parvalbumina positivos, que se projetam a partir do 

PV, estabelecem sinapses gabaérgicas com neurônios gabaérgicos 

mesencefálicos, e sinapses majoritariamente glutamatérgicas com neurônios 

dopaminérgicos. Assim, o aumento da atividade dos neurônios parvalbumina 

positivos da via PV-ATV geraria tanto uma desinibição (através das sinapses 

gabaérgicas) quanto uma ativação mais direta (através das sinapses 

glutamatérgicas) dos neurônios dopaminérgicos da via mesolímbica, culminando na 

liberação aumentada de dopamina no NAc (Knowland e Lim, 2018). Vale pontuar 

que novos estudos precisam ser realizados no sentido de elucidar se o aumento de 

liberação dopaminérgica no NAc, seguindo exposição crônica ao estresse de 

derrota social, seria causa ou consequência do aumento da atividade da via PV- 

ATV.  

Nossos dados apresentados no capítulo 2, mostrando que o antagonismo 

farmacológico de receptores D2 foi capaz de atenuar o afastamento social 

produzido pela derrota social, parecem estar de acordo com a hipótese levantada. 

Por outro lado, os resultados de Francis e colaboradores (2015) que mostraram que 

o histórico de derrota social gerou aumento de inputs excitatórios em neurônios 

espinhosos médios D2, levando ao consequente aumento da probabilidade de 

disparo dos mesmos e aumento da liberação gabaérgica no PV, vão no sentido 

contrário de nossa hipótese. Como já mencionamos na discussão do capítulo 2, a 

distribuição de receptores D2 no estriado é ampla e complexa, fator que poderia 

explicar essas divergências. Assim, seria extremamente relevante o 
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desenvolvimento de estudos que investiguem, sistematicamente, o papel dos 

receptores D2, localizados em diferentes neurônios e inputs no estriado, nos déficits 

sociais induzidos por estresse. 

Hipotetizamos, ainda, que o estresse de derrota social não estaria 

impactando, significativamente, a via formada pelas projeções de neurônios 

espinhosos médios D1 partindo do NAc. Sendo essa via responsável pela 

expressão de comportamentos direcionados a objetivos (Wenzel et al., 2014), sua 

não-alteração significativa pela derrota social poderia estar associada à ausência 

de mudanças na motivação pelo reforço de sacarose, em animais com histórico de 

estresse, como vimos no capítulo 1. Ainda, a ausência de efeito do tratamento com 

antagonista de receptores D1 sobre a evitação social promovida pelo estresse de 

derrota social, que vimos no capítulo 2, poderia estar relacionada ao possível não-

envolvimento da via D1 na expressão de comportamentos de afastamento social.  

Em concordância com essa hipótese, Lucas e colaboradores (2004) não 

verificaram alteração na densidade de receptores D1 no NAc, após estresse social. 

Ainda, muitos trabalhos verificaram alterações em neurônios espinhosos médios D1 

estriatais (como indução de ΔFos B, fortalecimento de espinhas dendríticas 

mushroom, aumento da potenciação de longa duração) de animais resilientes, mas 

não de suscetíveis, ao estresse social (ver Fox e Lobo, 2019). No entanto, 

contrariamente à hipótese, o trabalho de Francis e colaboradores (2015) verificou a 

redução de inputs sinápticos excitatórios e da frequência de corrente miniatura 

excitatória pós-sináptica no NAc de camundongos susceptíveis ao estresse. Assim, 

esse último trabalho indica que a derrota social pode gerar alterações na ativação 

da via D1, e que essas alterações poderiam estar relacionadas à evitação social 

produzida pelo estresse. Logo, mais estudos são necessários para investigação do 

impacto do estresse de derrota social sobre receptores D1, neurônios espinhosos 

médios D1 e sobre a via formada pelas projeções desses neurônios. Ainda, novos 

estudos devem investigar o envolvimento dessas possíveis alterações 

neurobiológicas no comportamento de afastamento social produzido pelo estresse.  

Trabalhos recentes também têm questionado o entendimento de que as vias 

D1 versus D2 estão envolvidas no engajamento em comportamentos distintos e, de 

certo modo, opostos. Por exemplo, Cui e colaboradores (2013) verificaram a 

ativação simultânea das duas vias precedendo a iniciação de comportamentos 
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direcionados a objetivos. O estudo de Cui e colaboradores (2013) focou nas 

projeções partindo do estriado dorsal, e não do NAc, mas ainda assim, esse e outros 

trabalhos recentes desafiam as hipóteses aqui apresentadas e apontam a 

complexidade do funcionamento da circuitaria de recompensa durante ações de 

aproximação e afastamento, seja em condições basais ou seguindo exposição ao 

estresse. Logo, verificamos, mais uma vez, a necessidade de novos estudos sobre 

o tema.   

 Importantemente, o estresse social também parece alterar a expressão de 

receptores dopaminérgicos D1 e D2 em outras regiões do SNC, como amígdala e 

CPF, conforme discutido no capítulo 2 (Huang et al., 2016; Prabhu et al., 2018; 

Shinohara et al., 2018). Assim, os impactos do estresse de derrota social sobre os 

comportamentos avaliados na presente tese também podem estar relacionados a 

neuroadaptações em outras regiões e vias neurais. Além disso, as alterações ou 

não-alterações dos déficits sociais, após tratamento sistêmico com os antagonistas 

seletivos, também poderiam estar relacionadas às ações das drogas nessas outras 

regiões encefálicas (ver seção de Discussão parcial do capítulo 2).   

Finalmente, contrariamente à nossa hipótese inicial, o tratamento sistêmico 

com antagonista de receptores CRF1 pareceu intensificar os déficits sociais 

induzidos pelo estresse de derrota social. Acreditávamos que, principalmente 

através da modulação negativa da função mesolímbica dopaminérgica, o 

antagonismo de receptores CRF1 seria capaz de reverter os déficits de investigação 

social produzidos pelo estresse de derrota social. Devemos notar que o tratamento 

sistêmico permite a ação do antagonista em diversos sistemas encefálicos, além da 

via mesolímbica. Essas ações inespecíficas, por sua vez, poderiam ter impactado 

negativamente a resposta à investigação social, em animais com histórico de 

estresse. Dessa forma, experimentos envolvendo tratamentos intracerebrais, em 

regiões encefálicas específicas, seriam bastante úteis para avaliação dos efeitos do 

antagonismo de receptores CRF1 nos déficits sociais induzidos pelo estresse de 

derrota social.  
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

No presente trabalho, a exposição repetida ao estresse de derrota social 

promoveu comportamento de afastamento social em linhagens heterogênica e 

isogênica, em diferentes protocolos do teste de investigação social, e bloqueou a 

preferência social condicionada em animais de linhagem heterogênica. No entanto, 

o protocolo de estresse social não alterou a motivação por sacarose, a capacidade 

hedônica e os comportamentos de autocuidado e desamparo. Além disso, 

verificamos que o estresse crônico de derrota social induziu aumento dos eventos 

de liberação de dopamina no NAc, seletivamente durante a investigação de um 

coespecífico não familiar. Esse funcionamento aberrante da via mesolímbica 

dopaminérgica, seguindo a exposição ao estresse, parece impactar negativamente 

o interesse social dos indivíduos, possivelmente através da ação em receptores D2. 

Assim, vimos que o tratamento com antagonista de receptores D2, mas não com 

antagonista D1, foi capaz de atenuar os déficits sociais produzidos pelo estresse. 

Por fim, o tratamento com antagonista de receptores CRF1 agravou a evitação 

social produzida pelo estresse social.  

Dessa forma, os achados da presente tese auxiliam no avanço do 

entendimento sobre as alterações comportamentais e neurobiológicas promovidas 

pelo estresse social crônico, importante fator de vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos, como a depressão.  
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APÊNDICE 1 

 

Experimento suplementar 1: Repadronização do protocolo de derrota 

social em camundongos suíços machos 

 

Investigação social: 

 

Tempo nas zonas: A ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores 

grupo (controle versus estresse) e zona (neutra versus social) detectou um efeito 

significativo para o fator zona [F[1,15] = 9,395, p = 0,00786; social (206,28 ± 16,15 

s) > neutra (142,73 ± 8,68 s) ]. A análise post hoc desprotegida da interação entre 

os fatores mostrou que os animais do grupo controle passaram mais tempo na zona 

social em relação à zona neutra (p = 0,0395). 

Frequência de entradas nas zonas: A ANOVA de 2 vias de medidas repetidas 

para os fatores grupo e zona detectou um efeito significativo para o fator grupo 

[F[1,15] = 4,865, p = 0,0434; estresse (37,72 ± 2,60) > controle (32,25 ± 2,60) ].  

Bout nas zonas: A ANOVA de 2 vias de medidas repetidas para os fatores 

grupo e zona detectou um efeito significativo para o fator grupo [F[1,15] = 7,393, p 

= 0,0158; controle (6,05 ± 0,58 s/entrada) > estresse (4,64 ± 0,41 s/entrada) ]. A 

análise post hoc desprotegida da interação entre os fatores mostrou que os animais 

do grupo controle apresentaram maior bout na zona social em relação à zona neutra 

(p = 0,0417), e que os animais do grupo controle apresentaram maior bout na zona 

social em relação aos animais do grupo estresse (p = 0,0258). 

Locomoção: A ANOVA de 1 via para o fator grupo não detectou nenhuma 

diferença significativa para esse parâmetro.  
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Figura suplementar 1: Efeitos de um novo protocolo de estresse de derrota social (10 min de 
derrota / dia, durante 10 dias) sobre a investigação social em camundongos suíços. A) Tempo 
gasto nas zonas social e neutra (s); B) Locomoção total (cm); C) Frequência de entradas nas 
zonas social e neutra; D) Bout nas zonas social e neutra (s/entrada). Resultados mostrados 
como médias ± EPM; *p < 0,05 relativo ao mesmo grupo na zona neutra; #p < 0,05 relativo à 
diferença entre os grupos na zona social; $p < 0,05 relativo ao efeito de grupo (Estresse 
versus Controle), (grupo Controle: n = 8; grupo Estresse: n = 9). Valores outliers (média do 
grupo ± 2 x desvio padrão da média) foram excluídos. 
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