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Resumo 

RESUMO 

 

O fenômeno de “one-trial tolerance” (OTT) refere-se a uma redução dos 

efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos em conseqüência a uma exposição 

prévia ao labirinto em cruz elevado (LCE). Curiosamente, ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR), dentre inúmeras diferenças comportamentais em relação a 

linhagens normotensas, não apresentam OTT. A presente tese tem como objetivo 

investigar os mecanismos envolvidos na ausência do fenômeno de OTT em ratos 

SHR. 

Em um primeiro experimento, procuramos caracterizar a ausência do 

fenômeno de OTT na linhagem SHR em nossas condições experimentais. Assim, 

verificamos os efeitos da administração de clordiazepóxido, um agente ansiolítico 

clássico, sobre o comportamento de ratos Wistar normotensos e SHR expostos 

pela primeira ou segunda vez ao LCE.  

Corroborando dados da literatura, nossos resultados demonstraram um 

nível basal de ansiedade diminuído em ratos SHR quando comparados a ratos 

Wistar normotensos. Além disso, verificamos que – ao contrário do observado 

para ratos SHR – a administração de clordiazepóxido a  ratos Wistar normotensos 

previamente expostos ao LCE, foi inefetiva em aumentar a porcentagem de tempo 

nos braços abertos do aparelho, caracterizando a presença do fenômeno de OTT. 

Assim, nossos dados reforçaram que animais SHR de fato não apresentam o 

fenômeno de OTT. A partir dessa constatação, procuramos em uma primeira série 

de experimentos, verificar se a resistência da linhagem SHR ao fenômeno de OTT 

estaria relacionada a possíveis déficits de memória nessa linhagem. Verificamos, 

pois, se procedimentos que facilitariam o aprendizado (diminuição do intervalo 
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entre as sessões e aumento da duração da primeira exposição) reverteriam a 

ausência de OTT apresentada pela linhagem SHR. Nenhum dos procedimentos 

realizados reverteu a ausência do fenômeno de OTT nessa linhagem. Além disso, 

verificamos nesses experimentos que, assim como os ratos Wistar, os animais 

SHR apresentaram uma diminuição da exploração dos braços abertos no 

transcorrer da exposição ao LCE, não apresentando assim déficit no aprendizado 

da esquiva aos braços abertos. Não obstante, constatamos que, após o 

decréscimo inicial do tempo nos braços abertos, ocorre nos ratos SHR (mas não 

nos ratos Wistar normotensos) um retorno da motivação para explorar o LCE, 

tanto na primeira como na segunda exposição, quando os animais são expostos 

durante quinze minutos ao LCE. Finalmente, esse aumento da exploração dos 

braços abertos ao longo da segunda exposição pelos animais SHR foi 

potencializado pela administração de clordiazepóxido, enquanto o padrão de 

exploração dos animais Wistar não foi alterado. 

Em uma próxima etapa, investigamos a participação do nível de ansiedade 

na primeira exposição na ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR. 

Utilizamos animais de 45 dias de idade (que apresentam nível basal de ansiedade 

elevado em relação aos adultos) ou a administração do fármaco ansiogênico 

pentilenotetrazol e avaliamos o comportamento de ratos Wistar normotensos ou 

SHR, tratados ou não com clordiazepóxido na segunda exposição. Tanto os 

animais SHR de 45 dias como os animais SHR adultos tratados com 

pentilenotetrazol apresentaram nível de ansiedade aumentado em relação a SHR 

adultos sem tratamento na primeira exposição. Entretanto, os resultados obtidos 

demonstraram que esses procedimentos, capazes de aumentar o nível de 

ansiedade dos animais Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos, não 
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evitaram a ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR e nem a presença de 

OTT na linhagem Wistar normotensa.  

Tomados em conjunto, nossos resultados confirmam a ausência de OTT na 

linhagem SHR e sugerem que a ausência de OTT nessa linhagem não está 

associada quer a um suposto déficit de aprendizado de esquiva dos braços 

abertos aversivos, quer ao nível basal de ansiedade diminuído nessa linhagem. 

Paralelamente, a constatação de que, ao contrário dos ratos Wistar normotensos, 

ratos SHR apresentam um retorno da motivação para exploração dos braços 

abertos quando prolongadamente expostos ao LCE, permite a sugestão de que 

essa linhagem “entedia-se” mais rapidamente à permanência prolongada aos 

braços fechados do aparelho. Enquanto tal sugestão parece reforçar uma sólida 

literatura que sugere essa linhagem como modelo de déficit de atenção e 

hiperatividade (ADHD), o retorno da motivação à exploração dos braços abertos 

poderia reintroduzir o conflito inerente à exploração de braços naturalmente 

aversivos. Tal conflito, sensível a ação de benzodiazepínicos, explicaria a 

efetividade desses agentes em animais previamente expostos ao aparelho e, 

conseqüentemente, sua resistência ao fenômeno de OTT. 
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Abstract 

ABSTRACT 

 
The phenomenon of “one-trial tolerance” (OTT) refers to the absence of the 

anxiolytic effect of benzodiazepines following a previous exposure to the elevated 

plus maze (EPM). In addition to several behavioral differences in relation to 

normotensive strains, spontaneously hypertensive rats (SHR) do not present the 

OTT phenomenon. The aim of the present study was to investigate the 

mechanisms involved in the absence of the OTT phenomenon in SHR. 

 Experiment 1 was designed to characterize the absence of OTT in SHR, 

under our experimental conditions. Thus, we verified the effects of 

chlordiazepoxide, a classic anxiolytic agent, on the behavior of Wistar 

normotensive rats (Wistar) and SHR, exposed for the first or second time to the 

EPM. 

Supporting previous data, our results demonstrated a decrease in the basal 

level of anxiety presented by SHR. As previously observed, we also verified that, 

in opposition to Wistar rats, the SHR did not present the phenomenon of OTT. In a 

first series of experiments, we tried to verify if the absence of OTT presented by 

SHR would be related to possible memory deficits in this strain. Procedures 

designed to improve learning/memory (a decrease in the interval between the first 

and second exposure to the EPM or an increase in the duration of the first 

exposure) were not able to modify the absence of OTT in SHR. In these 

experiments, we also verified that both strains presented a decrease in the 

exploration of the open arms of the EPM throughout the fifteen-minute exposure, 

demonstrating that there was no learning impairment to the open arm avoidance in 

SHR. Nevertheless, we observed that after an initial decrease in the time spent in 
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the open arms, there is an increase in the motivation to explore the EPM 

presented only by SHR in the first and second fifteen-minute exposure. Finally, 

this increase in the exploration of the open arms throughout the second exposure 

presented by SHR was potentiated by the administration of chlordiazepoxide 

(whereas the exploration presented by Wistar rats was not altered).  

In a second series of experiments, we investigated the possible role of 

anxiety levels in the first exposure in the absence of the phenomenon of OTT in 

SHR. Fourty-five-day-old rats (which present an increase in the basal level of 

anxiety when compared to adult animals) and the administration of an anxiogenic 

drug (pentylenetetrazole) was used to evaluate the effects of chlordiazepoxide on 

SHR and Wistar rats in a second exposure to the EPM. Both the 45-day-old SHR 

and the adult SHR treated with pentylenetetrazole presented increased anxiety 

levels when compared to control adult SHR in the first exposure. Notwithstanding, 

these procedures (which were able to increase the levels of anxiety of Wistar and 

SHR strains) did not prevent the absence of the phenomenon of OTT in the SHR 

nor the presence of this phenomenon in Wistar rats. 

Taken as a whole, these data confirm the absence of the OTT phenomenon 

in SHR and suggest that this absence is not related to a possible impairment of 

open arm avoidance nor to the decreased basal levels of anxiety presented by this 

strain. Furthermore, the fact that, on the contrary of Wistar rats, SHR presented a 

return in their motivation to explore the open arms when exposed for a longer 

period to the EPM allows the suggestion that this strain becomes “bored” faster 

when submitted to prolonged exposures to the enclosed arms of the EPM. While 

this suggestion seems to support the solid literature that suggests this strain as a 

model of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), the return of the 
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motivation to explore the open arms could reintroduce the inherent conflict to 

explore this naturally aversive area. Such conflict, sensitive to the action of the 

benzodiazepines, could explain the efficacy of this agent in animals previously 

exposed to the EPM and, thus the absence of the OTT phenomenon. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Ansiedade  

  

A ansiedade é um dos sentimentos mais experimentados pela espécie 

humana e aflige o homem desde a mais remota antigüidade. É difícil de ser 

definida ou compreendida, uma vez que não existem limites claros entre aquilo 

que pode ser considerado como estado normal ou patológico. As tentativas de se 

definir ansiedade remontam a Epicteto que, no século X d.C., a definiu como o 

“medo do medo”. Na tentativa de caracterizar o que seria “ansiedade”, 

Kierkegaard (1884) afirmava que esse sentimento envolveria uma ambigüidade 

psicológica: uma “simpatia antipatizante e uma antipatia simpatizante” e a 

comparava à angústia que resulta do conflito entre o medo e a liberdade (Pessoti, 

1978).  

Teorias recentes tentam relacionar aspectos psicofisiológicos e biológicos 

presentes nessa emoção. O precursor de algumas dessas idéias, Charles Darwin 

(1872), descreve os padrões naturais de defesa das espécies como base 

essencial das reações humanas de ansiedade e medo. Com o desenvolvimento 

de modelos experimentais para o estudo da ansiedade, alguns autores, como 

Estes & Skinner (1941) e Schoenfeld (1950), utilizaram definições operacionais de 

ansiedade fundamentada nos modelos experimentais por ele propostos. 

Entretanto, todas essas definições apenas consideravam os aspectos 

psicofisiológicos ou apenas biológicos, tornando-se inconclusivas (Pessoti, 1978). 

Uma série de estudos, partindo das idéias de Darwin, têm conceitualizado 

a ansiedade como componente essencial da resposta de defesa, em homens ou 
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animais (Kidman, 1989; Deakin & Graeff, 1991; Blanchard et al., 1993; Rodgers et 

al., 1997). Desse modo, propõe-se que a ansiedade e o medo sejam estados 

emocionais estritamente relacionados. Ao se considerar uma resposta de medo 

(resposta comportamental e neurovegetativa como conseqüência de uma 

situação ou estímulo avaliado subjetivamente como perigo) nota-se que existe 

uma relação entre essas respostas. Além disso, ansiedade e medo pertencem a 

um mesmo padrão de resposta, caracterizado como de defesa, padrão esse 

presente tanto em humanos, como em outros animais (Kidman, 1989; Deakin & 

Graeff, 1991; Blanchard et al., 1993; Rodgers et al., 1997). 

A primeira tentativa de sistematizar o conceito de ansiedade pode ser 

atribuída a Sigmund Freud, que em 1920 escreveu: “Como nós sabemos, o 

desenvolvimento da ansiedade é a reação do ego ao perigo e o sinal preparatório 

para a fuga; não é um grande salto imaginar que também na ansiedade neurótica 

o ego está tentando uma fuga das exigências da sua libido, e está tratando esse 

perigo interno como se ele fosse externo”.  

Atualmente a ansiedade tem sido descrita como um estado emocional de 

grande valor adaptativo, que é experienciado de maneira subjetiva como não 

prazeroso e desconfortável e cuja expressão plena envolve alterações 

comportamentais, psicofisiológicas e cognitivas (Graeff, 1984; Pratt, 1992). Dentro 

de uma perspectiva evolutiva, a ansiedade tem suas raízes nas reações de medo 

dos animais, e ambos os fenômenos podem gerar respostas psicofisiológicas 

semelhantes, o que leva a supor a existência de mecanismos neurais comuns 

para ambos os estados emocionais (Graeff, 1984; 1993a; Graeff et al., 1993).  
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A resposta de ansiedade pode se constituir em um padrão normal de 

resposta no ser humano e, dentro de certos limites, torna-se até necessária para 

um desempenho adequado em diversas situações ou tarefas comuns. Entretanto, 

quando esse sentimento se apresenta com duração e intensidade excessiva e 

passa a interferir no desempenho do indivíduo, alterando sua rotina, assume um 

caráter patológico. Uma série de manifestações psicofisiológicas se apresenta 

associada ao quadro de ansiedade. Dentre essas manifestações destacam-se 

palpitações, náuseas e sensação de vazio no estômago, tensão muscular, falta de 

ar, hipervigilância, alterações no sistema imunológico, tonturas, sensações de 

apreensão e antecipação de infortúnios, insônia, perda de concentração, 

sudorese emocional e cefaléias (Marks, 1987; Barlow, 1988; Nutt, 1990; File & 

Briley, 1991; Ader & Cohen, 1993; Graeff & Brandão, 1993). 

No que se refere à ansiedade patológica, classificações psiquiátricas 

(critérios diagnósticos) têm reconhecido uma série de transtornos que podem ser 

definidos como quadros de ansiedade. Os transtornos de ansiedade 

compreendem, dentre outros, as fobias (medo exagerado de situações mais ou 

menos específicas), o transtorno de pânico (ocorrência repetida de episódios 

súbitos de terror, acompanhados de intensas manifestações autonômicas, e 

desenvolvimento de comportamento de esquiva, geralmente ao lugar de 

ocorrência dos ataques de pânico, que pode levar a manifestação da agorafobia – 

fobia a lugares abertos), o transtorno obsessivo-compulsivo (caracterizado por 

pensamentos e imagens intrusivos – comportamentos estereotipados), o 

transtorno de stress pós-traumático (revivescência de um acontecimento 

extremamente traumático) e a ansiedade generalizada (preocupação constante e 
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persistente, cuja causa não é identificável, acompanhada de sintomas como 

fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração e de descanso, tensão muscular 

e distúrbios de sono) – (American Psychiatry Association, 1994). 

Essa diversidade de quadros torna difícil a compreensão dos mecanismos 

de modulação da ansiedade, e também dificulta o desenvolvimento de 

tratamentos eficazes para os diferentes quadros de ansiedade. Estudos têm 

demonstrado que diversos mecanismos neurobiológicos diferentes estão 

associados ao aparecimento e modulação dos diferentes quadros de ansiedade. 

Recentemente, o desenvolvimento de técnicas neuroquímicas bem como de 

neuroimagem tem permitido um conhecimento mais detalhado de alguns aspectos 

neurobiológicos relacionados à modulação da ansiedade. Diversas estruturas do 

sistema límbico têm sido implicadas na regulação da ansiedade, incluindo o 

sistema septo-hipocampal (Gray, 1987), o hipotálamo (Schimitt et al., 1986), a 

matéria cinzenta periaquedutal (Graeff et al.,1993; Graeff, 1994), o colículo inferior 

(Melo et al., 1992; Brandão et al., 1993), e principalmente a amígdala (Hodges et 

al., 1987; Tomaz et al., 1993; Graeff et al., 1993; Graeff et al., 1994). Entretanto, o 

estudo das bases neurais da ansiedade têm encontrado algumas dificuldades, 

como as limitações das técnicas de investigação das funções neuronais no 

cérebro do ser humano vivo, os problemas na extrapolação dos dados obtidos em 

animais para a clínica e as mudanças de significado do termo ansiedade. As 

classificações psiquiátricas vigentes consideram a existência de diversos 

transtornos de ansiedade, com quadros clínicos distintos, que respondem a 

intervenções terapêuticas diversas e que, provavelmente, possuem bases neurais 

diferentes (American Psychiatry Association, 1994). 
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O tratamento medicamentoso da ansiedade patológica iniciou-se no século 

XlX, com a introdução dos sais de bromo. Os brometos tinham efeito ansiolítico 

moderado. No entanto, além de não serem substâncias tão eficazes, induziam 

diversos efeitos colaterais e tóxicos. No início do século XX foram descobertos os 

derivados da maloniluréia, conhecidos como barbitúricos, especialmente o 

fenobarbital. Esses compostos, apesar de mais eficazes, produziam, dependendo 

da dose, sérios efeitos colaterais como sedação, hipnose, anestesia geral, coma 

e, até a morte. Assim, também os barbitúricos foram abandonados após um 

tempo de uso clínico. Com o surgimento dos benzodiazepínicos na década de 60 

(Miller & Gold, 1990; Martin, 1987), chegou-se a um tratamento mais eficaz para a 

ansiedade (Baldessarini, 1996). 

Os estudos dos mecanismos de ação dos benzodiazepínicos e seu 

envolvimento com a neurotransmissão mediada pelo ácido gama-amino-butírico 

(GABA), foram os responsáveis pela determinação de vários mecanismos 

envolvidos na modulação dos quadros de ansiedade e basicamente inauguraram 

os estudos neurobiológicos da ansiedade. Mais recentemente, outras drogas 

ansiolíticas com diferentes mecanismos de ação foram introduzidas, e embora 

seu uso esteja declinando nos últimos vinte anos, os benzodiazepínicos são ainda 

os ansiolíticos mais utilizados, sendo sua descoberta um marco importante na 

Psicofarmacologia (Baldessarini, 1996). 

O distúrbio de ansiedade generalizada é altamente susceptível ao 

tratamento farmacológico (Nutt, 1990). Desde a sua introdução na clínica, na 

década de 60, os benzodiazepínicos tornaram-se as drogas mais prescritas no 
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tratamento sintomático da ansiedade. A grande popularidade dessas drogas se 

deve à sua rápida ação e elevado índice terapêutico (Shader & Greenblatt, 1993). 

 O clordiazepóxido foi o primeiro benzodiazepínico a ser empregado na 

clínica. Descoberto na década de 60 pelo farmacologista americano L. O. Randall 

(Randall et al., 1963; Zbinden & Randall, 1967), destacado por ter a capacidade 

de amansar macacos Cynomolgus altamente agressivos. A observação de 

Randall levou a estudos mais dirigidos para a verificação de efeitos ansiolíticos do 

clordiazepóxido e análogos como o diazepam. Comprovadas as propriedades 

ansiolíticas em animais de laboratório, essas drogas foram usadas em pacientes 

ansiosos e agressivos, revelando-se eficazes (Sheehan, 1987). Posteriormente, 

desenvolveu-se uma série de outros benzodiazepínicos, como o bromazepam, 

lorazepam o flunitrazepam e o oxazepam que se tornaram as drogas de primeira 

escolha para o tratamento dos diversos quadros de ansiedade (Sternbach et al., 

1965). 

 Como já mencionado, o sucesso dos benzodiazepínicos provavelmente 

decorre da sua eficácia e baixa toxicidade. Entretanto, essas drogas também 

apresentam alguns efeitos indesejáveis como indução de amnésia anterógrada 

(Lister, 1986), sonolência e diminuição da coordenação motora dependente da 

dose empregada, além do desenvolvimento de tolerância e dependência 

(Richards et al., 1991; Graeff & Brandão, 1993; Hetem et al., 1996). 

 Até meados da década de 70 pouco se sabia a respeito do possível 

mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, mas Squires & Braestrup, 1977 e 

Möhler & Okada, 1977 descobriram receptores de membrana que se combinavam 

especificamente com os benzodiazepínicos em neurônios cerebrais de 
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mamíferos. Posteriormente verificou-se que esses receptores estavam ligados ao 

complexo receptor do ácido gama-amino-butírico (GABA) e que os 

benzodiazepínicos acentuavam a ação do GABA no sistema nervoso central 

(SNC) (ver Graeff & Brandão, 1993). 

 O complexo receptor do GABA está associado a vários sítios receptores, 

os quais por sua vez estão direta ou indiretamente ligados a um canal de cloreto. 

Entre os receptores reconhecidamente associados ao comlexo receptor 

GABA/ionoforo de cloreto, encontram-se os receptores dos barbitúricos, dos 

benzodiazepínicos, do etanol, da picrotoxina e do próprio GABA. Estudos já 

descreveram três tipos de receptores de GABA: GABAA, que está associado à 

modulação da ansiedade e é acoplado a um canal de cloreto, o GABAB, que é 

metabotrópico e está relacionado ao controle do tônus muscular (Stahl, 1996) e o 

GABAC, encontrado mais recentemente na retina de animais, mas ainda com 

função desconhecida.  

O GABA atua abrindo os canais de cloreto, permitindo uma 

hiperpolarização da membrana pós-sináptica do neurônio, dificultando assim a 

passagem do potencial de ação. Sabe-se que o GABA é o principal 

neurotransmissor inibitório do SNC, modulando diversos sistemas funcionais 

(Kandel et al., 1991; Biggio et al., 1995). Os benzodiazepínicos atuam 

aumentando a afinidade dos receptores GABA pelo neurotransmissor, facilitando 

assim a ligação do mesmo. Sua ação seria, portanto indireta no que se refere à 

abertura dos canais de cloreto. 

 Além das drogas ansiolíticas que atuam via sistema de neurotransmissão 

do GABA, têm sido descritas drogas ansiogênicas como o pentilenotetrazol (PTZ), 
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que promove efeitos convulsivante e ansiogênico. Esse fármaco liga-se ao 

mesmo sítio da picrotoxina no complexo receptor GABAérgico, diminuindo a 

inibição promovida pelo GABA e aumentando a excitabilidade no SNC (Koff & 

Miller, 1995; Giorgi et al., 1996; Pericic et al., 1996; Stahl, 1996).   

 

 

 

Figura 1. Modelo estrutural do receptor GABA (Katzung,2001) 

 

 Finalmente, deve-se ressaltar que apesar do sistema GABAérgico ser o 

mais estudado, existem evidências experimentais da participação de outros 

neurotransmissores e neuromoduladores no fenômeno da ansiedade, como é o 

caso da dopamina (DOPA), noradrenalina (NOR), serotonina (5-HT), adenosina, 

glutamato (GLU), acetilcolina (Ach), histamina, peptídeos como o fator de 

liberação de corticotropina (CRF), o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) e 

colecistocinina (CCK), além de esteróides como a corticosterona (Graeff, 1994). 
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1.2. Modelos animais de ansiedade 

 

Muito do conhecimento existente sobre a ansiedade e o medo humano foi 

obtido por meio de modelos animais, nos quais procura-se reproduzir 

determinados aspectos da sintomatologia, da etiologia ou do tratamento da 

ansiedade. Há mais modelos experimentais de ansiedade do que para qualquer 

outra condição psiquiátrica. Atualmente são cerca de trinta modelos diferentes em 

uso (Rodgers et al., 1997).  

 Como outros modelos animais, os modelos animais de ansiedade são 

avaliados segundo três critérios pré-definidos; previsibilidade, semelhança e 

homologia (Treit, 1985; Rodgers et al., 1997). O primeiro considera a capacidade 

de o teste prever os efeitos de drogas na clínica. O segundo refere-se à 

semelhança entre o comportamento do animal no teste com manifestações 

clínicas do transtorno psiquiátrico e, finalmente, o terceiro considera a 

correspondência entre processos psicobiológicos mobilizados na patogenia do 

transtorno e no comportamento animal medido no teste.  

Enquanto alguns modelos de ansiedade são baseados em respostas 

fisiológicas ao estresse (por exemplo, hipertermia ou respostas endócrinas), a 

grande maioria se baseia em respostas comportamentais de medo, aprendidas ou 

espontâneas, que reproduziriam a ansiedade humana (Rodgers et al., 1997). 

Dentre os modelos que envolvem comportamento espontâneo, que são baseados 

em medos inatos do animal, podemos ressaltar o labirinto em cruz elevado (LCE), 

um dos modelos animais de ansiedade mais utilizados (Rodgers et al., 1997; 

Bertoglio & Carobrez, 2005). Esse modelo é derivado da observação inicial de 
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que, quando colocados em labirintos constituídos de braços abertos e fechados, 

ratos mostram claramente preferência pelos braços fechados (Montgomery, 

1955). Vários anos depois, um labirinto elevado constituído por dois braços 

abertos e dois braços circundados lateralmente por paredes, foi empregado por 

Handley & Mithany (1984), que não só confirmaram a preferência dos ratos pela 

exploração dos braços fechados, mas também demonstraram que a esquiva aos 

braços abertos era reduzida pela administração de um benzodiazepínico e 

aumentada pela administração de picrotoxina (um agente ansiogênico). A 

exposição dos ratos a situações naturalmente ameaçadoras a sua espécie, como 

espaços abertos, explicaria a esquiva da exploração dos braços abertos. O LCE 

foi validado fisiológica, farmacológica e comportamentalmente como modelo 

animal de ansiedade. Respostas comportamentais e fisiológicas indicativas de 

medo, como imobilidade, defecação e aumento das concentrações plasmáticas 

de corticosterona foram observadas com o confinamento de ratos nos braços 

abertos do labirinto (Pellow et al., 1985). Os benzodiazepínicos aumentam 

seletivamente o número de entradas e o tempo de permanência dos animais nos 

braços abertos do aparelho (Handley & Mithany, 1984; Pellow et al., 1985; Pellow 

& File, 1986), e drogas ansiogênicas, como por exemplo, a cafeína, promovem 

uma diminuição desses parâmetros (Lister, 1987). Portanto, além de apresentar 

vantagens práticas (simplicidade e rapidez), e éticas (não envolve dor, privação 

de água ou alimento), o LCE ainda se mostra capaz de detectar alterações 

bidirecionais nos níveis de ansiedade. 
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1.3. “One-trial tolerance” aos efeitos dos benzodiazepínicos no labirinto em 

cruz elevado 

 

Conforme já mencionado, sob o efeito de um benzodiazepínico, ratos ou 

camundongos apresentam um aumento da exploração dos braços abertos de um 

LCE (Handley & Mithany, 1984; Pellow et al., 1985; Pellow & File, 1986; Lister, 

1987; Frussa-Filho et al., 1999; Silva & Frussa-Filho, 2000, 2002; Calzavara et al., 

2004). Entretanto, o efeito desses fármacos nesse modelo animal de ansiedade 

apresenta uma característica interessante: o fenômeno de “one-trial tolerance” 

(tolerância de primeira passagem - OTT). De fato, há uma acentuada diminuição 

ou até mesmo uma total inibição dos efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos 

em conseqüência de uma exposição prévia ao aparelho (Lister, 1987; File, 1990; 

File et al., 1990; Rodgers et al., 1992; Rodgers & Shepherd, 1993; Gonzales & 

File, 1997). O fenômeno de OTT não é dependente do tratamento recebido nessa 

exposição prévia, nem do material do qual o LCE é constituído (File et al., 1990). 

Foi demonstrado que o fenômeno ocorre com intervalos entre as exposições 

variando entre 24 horas e 2 semanas (Lister, 1987; File et al., 1990; Rodgers et 

al., 1992; Gonzales & File, 1997) e parece ser mediado por um aprendizado na 

primeira exposição, o qual sugeriu-se, inicialmente, estar associado com a 

exposição aos braços abertos (File et al., 1990). 

Ainda dentre as características do fenômeno de OTT (tolerância de 

primeira passagem) podemos citar o fato de que ele parece ser específico para 

modelos etológicos de ansiedade, como o LCE. Assim, enquanto o efeito 

ansiolítico dos benzodizapenínicos continua presente mesmo após uma segunda 
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exposição em aparelhos utilizados em testes de ansiedade que envolvem medo 

aprendido, tais como o beber punido (File & Zangrossi, 1993), o fenômeno de 

OTT foi descrito para o teste de exploração de compartimentos claro/escuro 

(Rodgers & Shepherd, 1993). 

Conforme discutido por Gonzales & File (1997), nenhuma explicação 

conclusiva foi encontrada para a ocorrência do fenômeno de OTT, mas diversas 

hipóteses têm sido sugeridas para explicar a redução do efeito de 

benzodiazepínicos em uma segunda exposição ao LCE. Nesse sentido, alguns 

estudos sugeririam que uma experiência prévia no LCE poderia modificar a 

natureza do estado ansioso gerado pelo aparelho (File & Zangrossi, 1993; File et 

al., 1993). Mais especificamente, esses autores propuseram que durante os cinco 

minutos de exposição ao LCE, os animais adquirem um estado fóbico associado 

aos braços abertos, que não pode ser revertido pela administração de 

benzodiazepínicos, que são relativamente inefetivos no tratamento da fobia. Essa 

hipótese é corroborada por algumas evidências experimentais. Primeiramente, 

uma análise estatística de co-variância mostrou que os parâmetros observados na 

primeira e segunda exposições ao LCE indicam fatores independentes, sugerindo 

que estados diferentes estão sendo avaliados em cada exposição (File et al., 

1993). Além disso, o aumento da duração da exposição ao aparelho para dez 

minutos abole a ocorrência da OTT, ou seja, o benzodiazepínico volta a exercer 

seu efeito ansiolítico com a exposição prolongada (File et al., 1993). Essa rápida 

extinção do estado fóbico é consistente com o fato de a fobia ser atenuada com a 

exposição repetida ao evento eliciador (ver File et al., 1993). Além disso, File e 

colaboradores (1990) demonstraram que enquanto ratos previamente confinados 
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a um dos braços fechados do LCE por cinco minutos exibiram efeito ansiolítico 

após a administração de um benzodiazepínico em uma exposição posterior ao 

aparelho completo, animais confinados a um dos braços abertos apresentaram 

OTT. Assim, foi sugerido que a experiência nos braços abertos do aparelho é 

crítica para o desenvolvimento do fenômeno. Por outro lado, Bertoglio & Carobrez 

(2000) demonstraram que ratos expostos a um LCE convencional evitam mais os 

braços abertos na segunda exposição, ao contrário de ratos confinados a um 

braço aberto ou a um braço fechado. Finalmente, a hipótese de que a OTT seria 

decorrente da incapacidade do benzodiazepínico em reverter à fobia aos braços 

abertos desenvolvida em uma exposição prévia ao LCE foi questionada pelo 

estudo de Frussa-Filho & Ribeiro (2002). Esses autores demonstraram que a 

exposição prévia a um LCE constituído de quatro braços fechados induz a 

ocorrência de OTT, enquanto que ratos expostos a um LCE constituído de quatro 

braços abertos apresentaram efeito ansiolítico do benzodiazepínico quando 

posteriormente expostos ao LCE convencional. Esse resultado sugere fortemente 

que o fenômeno de OTT não é decorrente do desenvolvimento de um estado 

fóbico pela exposição prévia aos braços abertos do LCE.  

A discrepância dos resultados obtidos por Frussa-Filho & Ribeiro (2002) em 

relação aos dados apresentados por File e colaboradores (1990) foi atribuída ao 

fato de que, enquanto no estudo mais antigo os animais eram “confinados” em um 

braço do LCE, no estudo mais recente o animal podia explorar os quatro braços 

(todos do mesmo tipo). Assim, a possibilidade de “escolha” de um braço poderia 

gerar algum tipo de conflito, que não estaria presente na situação de 

confinamento. Nesse sentido, Rodgers & Shepherd (1993) sugeriram que a perda 
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de eficácia do benzodiazepínico em uma segunda exposição ao LCE refletiria 

uma ausência do conflito medo x novidade. Em outras palavras, enquanto que no 

animal que passa pela primeira vez no aparelho o benzodiazepínico reduziria o 

conflito, aumentando a exploração de áreas aversivas, o conhecimento prévio do 

aparelho reduziria a tendência de exploração de áreas conhecidamente aversivas, 

reduzindo conseqüentemente o conflito e eliminando uma possível resposta ao 

tratamento com benzodiazepínico. Corroborando essa hipótese, Pereira e 

colaboradores (1999) demonstraram que animais previamente expostos a um 

LCE no qual havia estimulação aversiva nos braços fechados apresentaram efeito 

ansiolítico do benzodiazepínico quando submetidos ao um LCE convencional. 

Portanto, a OTT ao efeito ansiolítico do clordiazepóxido no LCE foi abolida pela 

introdução de um conflito motivacional na segunda exposição, ou seja, a 

possibilidade de estimulação aversiva no braço fechado (aprendida na exposição 

prévia). 

Ainda no que diz respeito aos possíveis mecanismos responsáveis pelo 

fenômeno de OTT, Dawson e colaboradores (1994) sugeriram que a perda da 

eficácia do benzodiazepínico na segunda exposição poderia ser resultado de uma 

habituação da atividade exploratória do animal. Nesse aspecto, embora nem 

todos os estudos mostrem uma diminuição do número total de entradas nos 

braços do LCE, diversas evidências experimentais apontam para uma redução do 

tempo gasto nos braços abertos do aparelho em decorrência de uma re-

exposição (Dawson et al., 1994; Rodgers et al., 1996). Desse modo, poderíamos 

supor que um processo de aprendizado ocorra durante a primeira exposição ao 

LCE. Assim, roedores expostos ao LCE não ficariam “tolerantes” aos efeitos do 
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benzodiazepínico, mas a resposta comportamental ao aparelho simplesmente 

seria reduzida com a exposição repetida. Em outras palavras, conforme colocado 

por Rodgers e colaboradores (1996), algum tipo de aprendizado claramente 

acontece na primeira exposição, e a evocação desse aprendizado resultaria em 

uma diferença do comportamento basal do animal quando exposto pela segunda 

vez ao LCE, independentemente do tratamento recebido pelo animal. 
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1.4. Ratos Espontaneamente Hipertensos (SHR) 

 

Na tentativa de desenvolver um modelo genético de hipertensão essencial 

humana, Okamoto & Aoki (1963) determinaram a pressão arterial de cem ratos 

Wistar da Universidade de Kyoto. Dessa maneira, foram selecionados os animais 

que apresentaram e mantiveram pressão sangüínea entre 145-175 mmHg. Após 

quatro sucessivos cruzamentos, os animais jovens que sustentaram hipertensão 

durante um mês foram cruzados entre si. Sucessivas gerações de animais 

hipertensos foram obtidas por meio de cruzamentos entre irmãos e irmãs, 

selecionando-se os animais que possuiam a maior pressão sangüínea. Desse 

modo, na sexta geração, os animais adquiriram um platô acima de 180mmHg em 

animais com vinte semanas de idade. Assim, os ratos SHR (spontaneously 

hypertensive rats) constituem uma linhagem de animais geneticamente 

hipertensos que tem sido utilizada como modelo experimental para o estudo da 

hipertensão essencial em humanos (Okamoto & Aoki, 1963).  

Além das alterações em parâmetros cardiovasculares, diversos estudos 

têm descrito diferenças significativas no perfil comportamental dos animais SHR 

em relação a linhagens normotensas. Dentre essas diferenças, os animais SHR 

exibem um aumento da atividade locomotora basal e do comportamento 

exploratório (McCarty et al., 1980; Myers et al., 1982; Hard et al., 1985; Hynes et 

al., 1985) e uma hiper-reatividade em testes de aprendizado que envolvem 

estimulação aversiva (Knardahl & Sagvolden, 1982). Além disso, foram relatadas 

diferenças na performance de aprendizado/memória e em comportamentos 

relacionados à ansiedade.  
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No que diz respeito aos estudos de memória/aprendizado, quando 

comparados a linhagens normotensas, animais SHR mostraram déficit de 

aprendizado espacial no teste do labirinto aquático (Gattu et al., 1997; Wyss et al., 

2000; Diana, 2002; De Bruin et al., 2003). Além disso, a performance de animais 

SHR no labirinto radial mostrou-se prejudicada (Nakamura et al., 1996; 

Hernandez et al., 2003). Por outro lado, um melhor desempenho dos animais 

SHR em relação a linhagens normotensas foi observado em alguns testes de 

aprendizado espacial e discriminação (Knardahl & Sagvolden, 1982; Widy et al., 

1993; Lukaszeruka & Niewiadomska, 1995) e em tarefas de esquiva passiva e 

ativa (Danysz et al., 1983). Nesse sentido, foi sugerido que o desempenho da 

linhagem SHR seria variável dependendo do tipo de pista utilizada em testes de 

discriminação comportamental, (Lukaszeruka & Niewiadomska, 1995), enquanto a 

sua melhor performance em testes de esquiva poderia estar relacionada à hiper-

reatividade apresentada por essa linhagem (Danysz et al., 1983).    

Paralelamente, Conceição e colaboradores (1994) demonstraram que 

animais SHR apresentam uma redução significativa na latência para deixar o 

braço fechado de um labirinto em T, mas nenhuma alteração foi detectada na 

latência para deixar o braço aberto desse labirinto em comparação a ratos 

normotensos. Esse perfil de resposta foi semelhante ao apresentado por animais 

normotensos tratados com benzodiazepínicos (Graeff et al., 1993). Nesse sentido, 

diversos estudos demonstram que os animais SHR apresentam respostas 

comportamentais de medo/ansiedade reduzidas nos testes de campo aberto, 

labirinto em cruz elevado, interação social e medo condicionado (Gentsch et al., 

1987; Goto et al., 1993; Ramos et al., 1997, 2002).  Curiosamente, apenas 
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animais SHR adultos (e não animais jovens de 45 dias) apresentam aumento do 

tempo de exploração nos braços abertos do LCE (Calzavara et al., 2004). Além 

disso, considerando que a memória e a ansiedade são fenômenos intimamente 

relacionados (Ledoux & Muller, 1997; Silva & Frussa-Filho, 2000; 2002), 

Calzavara e colaboradores (2004) sugeriram um importante papel dos níveis de 

ansiedade dos animais SHR em seu desempenho na esquiva discriminativa em 

labirinto em cruz elevado (um modelo comportamental que avalia 

simultaneamente o aprendizado, a memória e comportamentos relacionados à 

ansiedade). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Justificativa e objetivos gerais 

 

Conforme comentado na Introdução desta tese, o fenômeno de “one trial 

tolerance” (tolerância de primeira passagem – OTT) refere-se a uma redução dos 

efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos em conseqüência de uma exposição 

prévia ao labirinto em cruz elevado (LCE). Tal ausência de efeitos constitui-se na 

principal crítica ao LCE como modelo experimental de ansiedade. Paralelamente, 

dentre inúmeras diferenças comportamentais em relação a linhagens 

normotensas, dados preliminares de nosso laboratório indicam que ratos SHR 

não apresentam OTT. Dessa forma, um estudo mais detalhado da ausência de 

OTT nessa linhagem de ratos poderia contribuir para a compreensão dos 

mecanismos envolvidos nesse fenômeno, e, por conseqüência, para uma 

avaliação crítica do estudo da ansiedade por meio do labirinto em cruz elevado 

em roedores. Nesse sentido, o objetivo desta tese foi investigar os mecanismos 

envolvidos na ausência do fenômeno de OTT na linhagem de ratos SHR. Mais 

especificamente, procuramos investigar a possível participação dos níveis basais 

diminuídos de ansiedade e dos déficits de memória apresentados por essa 

linhagem sobre sua resistência ao fenômeno de OTT por meio de procedimentos 

que facilitem a retenção da primeira exposição ao LCE ou aumentem os níveis de 

ansiedade dos animais.  
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2.2. Objetivos específicos 

 

1. Verificar os efeitos da administração de clordiazepóxido sobre o 

comportamento de ratos Wistar normotensos e espontaneamente 

hipertensos (SHR) expostos pela primeira ou segunda vez ao labirinto em 

cruz elevado (LCE). 

2. Verificar os efeitos da redução do intervalo de tempo entre a primeira e a 

segunda exposição ao LCE sobre a ausência do fenômeno de OTT na 

linhagem SHR. 

3. Verificar os efeitos do aumento da duração de exposição ao LCE sobre a 

ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR. 

4. Verificar os efeitos do aumento do nível basal de ansiedade (por meio da 

utilização de animais de 45 dias de idade) sobre a ausência do fenômeno 

de OTT na linhagem SHR. 

5. Verificar os efeitos do aumento do nível basal de ansiedade dos animais 

(por meio da administração do agente ansiogênico pentilenotetrazol) sobre 

a ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Sujeitos experimentais  

 

Foram utilizados na presente tese ratos da linhagem Wistar EPM-1, 

normotensa e ratos da linhagem espontaneamente hipertensa (spontaneously 

hypertensive rats, SHR), com 45 dias (no experimento quatro) ou 4-5 meses (em 

todos os experimentos) de idade, machos, provenientes da colônia do Biotério da 

Universidade Federal de São Paulo, Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais (CEDEME – UNIFESP). 

Os animais foram alojados, em número de cinco, em gaiolas – padrão de 

polipropileno, medindo 33 x 40 x 17 cm, desde seu desmame até serem 

colocados nas diferentes situações experimentais. As gaiolas foram mantidas em 

salas do nosso biotério, com ventilação e temperatura (22± 2°C) controladas por 

meio de um aparelho de ar condicionado central, em um ciclo claro-escuro de 

12/12 horas, iniciando-se a fase clara às 6h30min. Água e ração foram fornecidas 

ad libitum durante todo o experimento. Quando da realização dos experimentos, 

os animais foram retirados do biotério em suas gaiolas de moradia e levados para 

uma sala de observação, com temperatura controlada (22± 2°C) e isolamento 

acústico, onde foram deixados para habituação por pelo menos duas horas antes 

do início das observações experimentais, que foram realizadas entre 13h e 16h. 

Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de São Paulo (Processo CEP N° 0578/05 – Anexo 1). 
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3.2. Drogas 

 

  As seguintes drogas (Sigma Chemical Company) foram utilizadas: 

 Clordiazepóxido  

 Pentilenotetrazol  

Ambas as drogas foram diluídas em solução salina, que foi utilizada como 

controle. Todas as soluções foram administradas por via intraperitoneal, em um 

volume de 1 mL / kg de peso corpóreo. As doses utilizadas, especificadas no item 

Delineamento Experimental e Resultados, foram determinadas em experimentos 

piloto.  

 

 

Figura 2. Administração via intraperitoneal 
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3.3. Modelo do labirinto em cruz elevado (LCE) 

 

Em cada experimento, foram realizadas duas exposições ao LCE, com 

duração, geralmente, de cinco minutos. Em um dos experimentos, a duração da 

sessão foi modificada (ver item Delineamento Experimental e Resultados). Os 

animais foram colocados individual e intercaladamente no centro de um labirinto 

em cruz elevado, contendo dois braços abertos (50 x 13 cm) e dois braços 

fechados de mesmo tamanho com paredes de 40 cm de altura. Entre as 

exposições de cada animal, o aparelho foi limpo com uma solução diluída de 

álcool 5%/ água. 

Durante cada exposição, foram quantificados, por observação direta, o 

número de entradas e o tempo de permanência nos braços abertos e fechados. 

As porcentagens de entradas e de tempo nos braços abertos foram calculadas e 

utilizadas como parâmetros indicativos do nível de ansiedade. O número total de 

entradas em todos os braços foi utilizado como parâmetro indicativo da atividade 

motora. 

 

    s
   Braços Aberto
Figura 3. O labirinto em cruz el
  Braços Fechados
evado 
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3.4. Análise estatística 

 

Para cada parâmetro comportamental foi aplicado o teste de Levene para 

determinar se os dados em questão foram ou não paramétricos. Os dados foram 

paramétricos, sendo, assim, comparados pela análise de variância de duas ou 

três vias e/ou medidas repetidas (ANOVA – Snedocor, 1946) seguida do teste de 

Duncan (Duncan, 1955). Em alguns casos, foi utilizado o teste t Student (Spiegel, 

1972) para comparação entre dois grupos ou o teste t para amostras pareadas 

para comparação entre parâmetros apresentados pelo mesmo grupo de animais 

em diferentes tempos. Em todas as comparações realizadas, a probabilidade de 

p<0,05 foi considerada para determinar diferenças significativas. 
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4. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RESULTADOS 

 
 
Experimento 1. Efeitos da administração de clordiazepóxido sobre o 

comportamento de ratos Wistar normotensos e espontaneamente 

hipertensos (SHR) expostos pela primeira ou segunda vez ao labirinto em 

cruz elevado (LCE) 

 
Objetivo específico 

• Confirmar a ausência de OTT na linhagem SHR 

 

Delineamento 

 
Ratos Wistar normotensos (W) e SHR (S) foram expostos (EX) ao LCE 

conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos. Vinte e quatro horas 

após a primeira exposição, os animais receberam solução salina (SAL) ou 5,0 

mg/kg de clordiazepóxido (CDZ). Paralelamente, ratos de ambas as linhagens, 

não-expostos previamente (NEX) ao LCE, também receberam SAL ou CDZ. 

Trinta minutos após essa injeção de SAL ou CDZ, todos os animais foram 

expostos ao LCE. Dessa forma, foram formados os seguintes grupos (n=8-9): 

WNEX/SAL, WEX/SAL, WNEX/CDZ, WEX/CDZ, SNEX/SAL, SEX/SAL, 

SNEX/CDZ, SEX/CDZ. 
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Resultados 

 

A comparação do parâmetro porcentagem de tempo nos braços abertos 

(%TBA) (Figura 4) pela análise de variância (ANOVA) de três vias revelou 

diferenças significativas do fator linhagem (Wistar normotenso x SHR) 

[F(1,65)=152,54; p<0,001], do fator exposição prévia ao aparelho (expostos x não-

expostos) [F(1,65)=80,86; p<0,001] do fator droga [F(1,65)=35,21; p<0,001] e da 

interação linhagem x droga [F(1,65)=11,73; p<0,01]. As principais diferenças 

reveladas pela análise de post hoc (teste de Duncan) foram as seguintes: 

(1) Os animais SHR tratados com SAL e não previamente expostos ao LCE 

apresentaram %TBA significativamente maior que os animais Wistar 

normotensos não pré-expostos, de mesmo tratamento, mostrando que 

ratos SHR adultos apresentam um nível basal de ansiedade diminuído 

quando comparado a ratos Wistar normotensos. 
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(2) Os animais pré-expostos ao LCE de ambas as linhagens (tratados com 

SAL ou CDZ) apresentaram %TBA significativamente menor em relação 

aos respectivos controles não pré-expostos. Esse resultado mostrou que, 

independentemente da linhagem ou do tratamento, ocorreu uma 

diminuição da exploração dos braços abertos em uma segunda exposição 

ao LCE. 

(3) Nos animais Wistar normotensos, o tratamento com CDZ promoveu um 

aumento na %TBA apenas nos ratos não pré-expostos ao LCE. Esse 

resultado revela a ocorrência do fenômeno de OTT nessa linhagem. 

(4) Nos animais SHR, o tratamento com CDZ promoveu um aumento na 

%TBA tanto nos ratos não pré-expostos ao LCE quanto naqueles que já 

conheciam o aparelho. Esse resultado revela que o fenômeno de OTT ao 

efeito do clordiazepóxido não ocorre nessa linhagem. 

A comparação do parâmetro porcentagem de entradas nos braços abertos 

(%EBA) (Figura 5) pela análise de variância (ANOVA) de três vias revelou 

diferenças significativas do fator linhagem (Wistar normotenso x SHR) 

[F(1,65)=50,74; p<0,001], do fator exposição prévia ao aparelho (expostos x não-

expostos) [F(1,65)=43,20; p<0,001], da interação linhagem x exposição prévia ao 

aparelho [F(1,65)= 5,03; p<0,05], da interação linhagem x droga [F(1,65)=5,83; 

p<0,02] e da interação droga x exposição ao aparelho [F(1,65)= 4,45; p<0,05]. As 

principais diferenças reveladas pela análise de post hoc (teste de Duncan) foram 

as seguintes: 

(1) Os animais SHR tratados com CDZ (independente do número de 

exposições) e os animais SHR tratados com SAL e pré-expostos ao LCE 
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apresentaram %EBA significativamente maior que os respectivos 

controles da linhagem Wistar.  

(2) Os animais pré-expostos ao LCE de ambas as linhagens (tratados com 

CDZ) e os animais Wistar tratados com SAL apresentaram %EBA 

significativamente menor em relação aos respectivos controles não pré-

expostos.  

(3) O tratamento com CDZ promoveu um aumento na %TBA nos ratos SHR 

não pré-expostos. 

A comparação do parâmetro total de entradas (TENT) (figura 6) pela 

análise de variância (ANOVA) de três vias revelou diferenças significativas do 

fator linhagem (Wistar normotenso x SHR) [F(1,65)=7,20; p<0,01], do fator 

exposição prévia ao aparelho (expostos x não-expostos) [F(1,65)=20,50; p<0,001] 

e do fator droga [F(1,65)=11,73; p<0,01]. Os animais Wistar normotensos pré-

expostos ao LCE (tratados com SAL ou CDZ) apresentaram TENT 

significativamente menor em relação aos respectivos controles não pré-expostos. 

Além disso, os animais SHR pré-expostos tratados com CDZ apresentaram um 

aumento no TENT quando comparados aos seus controles de linhagem (Wistar) e 

droga (SAL). 
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Figura 4. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de um 

labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente 

hipertensos (SHR) pré-expostos (EX) ou não (NEX) ao aparelho e tratados com 

solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes 

da sessão comportamental. 

o p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e 

número de exposições ao LCE 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo tratamento, mas 

não pré-expostos ao LCE 

# p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo número de 

exposições ao LCE, mas tratados com SAL. 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 5. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) pré-expostos (EX) ou não (NEX) ao 

aparelho e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido 

(CDZ) trinta minutos antes da sessão comportamental. 

o p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e 

número de exposições ao LCE 

*  p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo tratamento, mas 

não pré-expostos ao LCE 

# p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo número de 

exposições ao LCE, mas tratados com SAL. 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 6. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

pré-expostos (EX) ou não (NEX) ao aparelho e tratados com solução salina (SAL) 

ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da sessão 

comportamental. Dados expressos em média ± erro padrão. 

o p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e 

número de exposições ao LCE 

*  p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo tratamento, mas 

não pré-expostos ao LCE 

# p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e mesmo número de 

exposições ao LCE, mas tratados com SAL. 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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Experimento 2. Efeitos da redução do intervalo de tempo entre a primeira e a 

segunda exposição ao LCE sobre a ausência do fenômeno de OTT na 

linhagem SHR 

 

Objetivos específicos 

• Verificar se o fenômeno de OTT não ocorre na linhagem SHR devido a 

uma deficiência de memória nessa linhagem (o SHR não lembraria 

suficientemente da 1ª exposição) 

• Para testar essa possibilidade verificamos se a OTT ocorreria na linhagem 

SHR quando a memória da primeira exposição fosse facilitada pela 

diminuição do intervalo entre a primeira e segunda exposições (de 24h 

para 6h) 

 

Delineamento 

 

 Quinze ratos Wistar normotensos (W) e quinze ratos SHR (S) foram 

expostos ao LCE conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos. 

Seis horas após a primeira exposição, os animais de cada linhagem receberam 

solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ). Trinta minutos após 

a injeção de SAL ou CDZ, todos os animais foram expostos pela segunda vez ao 

LCE, conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos. Dessa forma, 

foram formados os seguintes grupos: W/SAL (n=7), W/CDZ (n=8), S/SAL (n=7) e 

S/CDZ (n=8). 
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Resultados 

 

As Figuras 7 e 8 mostram os resultados 

porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA) a

Wistar normotensos e espontaneamente hipertens

segunda exposições, respectivamente. Na primeira

Student indicou diferença significativa entre os gru

revelando que ratos SHR apresentam menor ansieda

expostos pela primeira vez ao LCE.  

Na segunda exposição (Figura 8), a análise de 

vias revelou efeitos significativos do fator linhagem [F

fator droga [F(1,26)=10,17; p<0,01] e da inter

[F(1,26)=5,21; p<0,05]. Nesse sentido, a análise po

revelou que na segunda exposição (Figura 8), a admin

significativamente a %TBA dos ratos SHR em re

(W/SAL, W/CDZ, SHR/SAL). Ratos Wistar tratados c
30min.
 2ª EXP. 
   (5min.) 

(LCE) 

obtidos para o parâmetro 

presentados pelos animais 

os (SHR) na primeira e 

 exposição, o teste t de 

pos [t(28)=5,82; p<0,001] 

de (maior % TBA) quando 

variância (ANOVA) de duas 

(1,26)=21,35; p<0,001], do 

ação linhagem x droga 

st hoc (teste de Duncan) 

istração de CDZ aumentou 

lação aos demais grupos 

om CDZ não apresentaram 
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aumento da %TBA, caracterizando o fenômeno de OTT. Assim, ratos SHR 

novamente não apresentaram esse fenômeno mesmo com a diminuição do 

intervalo entre as exposições.  

As Figuras 9 e 10 mostram os resultados obtidos para o parâmetro 

porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) apresentados pelos 

animais Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) na primeira e 

segunda exposições, respectivamente. Na primeira exposição, o teste t de 

Student revelou diferença significativa entre os grupos [t(28)=4,54; p<0,001], 

apontando um aumento significativo da %EBA dos ratos SHR em relação aos 

Wistar.  

Na segunda exposição (Figura 10), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeito significativo do fator droga [F(1,26)=4,91; p<0,05]. 

Entretanto, a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que apenas os animais 

SHR tratados com CDZ apresentaram %EBA significativamente maior em relação 

ao seu controle tratado com SAL. 

As figuras 11 e 12 mostram os resultados obtidos para o parâmetro total de 

entradas (TENT) apresentados pelos animais Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) na primeira e segunda exposições, 

respectivamente. Na primeira exposição, o teste t de Student revelou diferenças 

significativas entre os grupos [t(28)=3,76; p<0,001] (Figura 11), apontando uma 

diminuição no TENT dos animais SHR em relação aos Wistar.  

Na segunda exposição (Figura 12), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeitos significativos do fator linhagem [F(1,26)=33,76; p<0,001], 

do fator droga [F(1,26)=10,30; p<0,01] e da interação linhagem x droga 

[F(1,26)=6,13; p<0,05] e a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que o grupo 

38



Experimento 2  Delineamento Experimental e Resultados 

 

SHR/CDZ apresentou TENT significativamente aumentado em relação aos grupos 

W/SAL, W/CDZ e SHR/SAL. Além disso, os animais SHR, independentemente do 

tratamento, apresentaram um aumento significativo do TENT em relação aos 

controles Wistar. 
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Figura 7. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de um 

labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente 

hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho durante cinco minutos.  

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar 

(Teste t de Student) 
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Figura 8. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de um 

labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente 

hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho durante cinco minutos seis horas após 

a primeira exposição e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de 

clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. 

* p<0,05 em relação aos demais grupos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 9. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho 

durante cinco minutos.  

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar 

(Teste t de Student) 
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Figura 10. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho durante cinco 

minutos seis horas após a primeira exposição e tratados com solução salina 

(SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda 

exposição. 

* p<0,05 em relação ao SHR/SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste t de Student) 
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Figura 11. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

expostos pela primeira vez ao aparelho durante cinco minutos. Dados expressos 

em média ± erro padrão. 

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar 

(Teste t de Student) 
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Figura 12. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

reexpostos ao aparelho durante cinco minutos seis horas após a primeira 

exposição e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido 

(CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. Dados expressos em média ± 

erro padrão. 

# p<0,05 em relação a animais Wistar de mesmo tratamento 

* p<0,05 em relação aos demais grupos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Experimento 3. Efeitos do aumento da duração de exposição ao LCE sobre a 

ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR 

 

Objetivos específicos 

• Verificar se o fenômeno de OTT não ocorre na linhagem SHR devido a 

uma deficiência de memória nessa linhagem (o SHR não lembraria 

suficientemente da primeira exposição) 

• Para testar essa possibilidade verificamos se a OTT ocorreria na linhagem 

SHR quando a memória da primeira exposição fosse facilitada pelo 

aumento da duração da primeira exposição (5min. – 15 min.) 

 

Delineamento 

 

 Quinze ratos Wistar normotensos (W) e quinze ratos SHR (S) foram 

expostos ao LCE conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos, 

porém por quinze minutos. Vinte e quatro horas após a primeira exposição, os 

animais de cada linhagem receberam SAL ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido 

(CDZ). Trinta minutos após a injeção de SAL ou CDZ, todos os animais foram 

expostos pela segunda vez ao LCE, conforme descrito no item 3.3 da seção 

Materiais e Métodos, porém por quinze minutos. Dessa forma, foram formados os 

seguintes grupos: W/SAL (n=7), W/CDZ (n=8), S/SAL (n=7) e S/CDZ (n=8). 
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WISTAR 
  (n=15) 
 
 
 
 
 
 
 
  SHR 
  (n=15) 

4-5 meses 

24h

SALINA 
    (n=7) 
 
 
  CDZ 
 5,0 mg/kg 
   (n=8) 

30min 

 

 
2ª EXP. 
 (15min.) 

1ª EXP. 
 (15min.)  

 (LCE) (LCE) 

 

 

 

 

Resultados 

 

Os resultados obtidos para o parâmetro porcentagem de tempo nos braços 

abertos (%TBA) apresentados pelos animais Wistar normotensos e SHR durante 

os quinze minutos totais da primeira exposição (Figura 13) foram analisados pelo 

teste t de Student. Já os dados da primeira exposição obtidos a cada minuto e, 

portanto, apresentados em forma de curva de tempo (Figura 14) foram analisados 

pela ANOVA com medidas repetidas seguida do teste t de Student ou do teste t 

pareado, conforme a comparação realizada. Nos quinze minutos totais da 

primeira exposição, o teste t de Student apontou diferenças significativas entre os 

grupos [t(28)=5,22; p<0,001] novamente demonstrando que ratos SHR 

apresentam menor ansiedade (maior % TBA) quando expostos pela primeira vez 

ao LCE. A análise de variância (ANOVA) de duas vias com medidas repetidas 

mostrou efeito significativo do fator linhagem [F(1,28)=34,89; p<0,001], do fator 

tempo [F(14,392)=8,39; p<0,001] e da interação linhagem x tempo 

[F(14,392)=1,91; p<0,05]. Nesse sentido, os animais SHR apresentaram %TBA 
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aumentada quando comparados aos ratos Wistar na maioria dos minutos da 

sessão. Além disso, ao longo da primeira exposição, os ratos de ambas as 

linhagens mostraram uma diminuição da %TBA até o 5º minuto de observação, 

momento em que a %TBA dos ratos SHR não mais diferiu estatisticamente 

daquela dos ratos Wistar. Entretanto, enquanto nos ratos Wistar a exploração dos 

braços abertos permaneceu reduzida até o final da sessão, os animais SHR 

voltaram a explorar os braços abertos a partir do 7º minuto. As diferenças entre os 

grupos em cada minuto (teste t) e as diferenças obtidas na comparação dos 

diferentes tempos de cada grupo (teste t pareado) estão representadas na tabela 

I. 

A Figura 15 ilustra a %TBA nos primeiros cinco minutos da segunda 

exposição apresentada pelos animais Wistar normotensos e SHR. A análise de 

variância (ANOVA) de duas vias revelou diferenças significativas do fator 

linhagem [F(1,26)=15,53; p<0,001] e do fator droga [F(1,26)=15,96; p<0,001]. 

Desse modo, a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que na segunda 

exposição (Figura 15), a administração de CDZ aumentou significativamente a 

%TBA nos ratos SHR em relação aos grupos W/SAL, W/CDZ e SHR/SAL. 

Nos quinze minutos totais da segunda exposição (Figura 16), em relação 

ao parâmetro %TBA, a análise de variância (ANOVA) de duas vias revelou efeitos 

significativos do fator linhagem [F(1,26)=58,70; p<0,001], do fator droga 

[F(1,26)=13,14; p<0,01] e da interação linhagem x droga [F(1,26)=5,45; p<0,05]. 

Nesse sentido, a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que a %TBA 

apresentada pelos animais do grupo SHR/SAL foi significativamente maior que 

aquela exibida pelo grupo W/SAL. Ratos Wistar tratados com CDZ não 

apresentaram aumento da %TBA, caracterizando o fenômeno de OTT. 
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Entretanto, ratos SHR não apresentam esse fenômeno, uma vez que nesses 

animais o CDZ promoveu um aumento significativo da %TBA. 

Os dados da segunda exposição obtidos a cada minuto e, portanto, 

apresentados em forma de curva de tempo (Figura 17), foram analisados pela 

ANOVA de duas vias com medidas repetidas seguida do teste de Duncan ou do 

teste t pareado, dependendo da comparação. No que se refere ao parâmetro 

%TBA a ANOVA de duas vias com medidas repetidas revelou diferenças 

significativas do fator linhagem [F(1,26)=67,52; p<0,001], do fator droga 

[F(1,26)=9,64; p<0,01], do fator tempo [F(14,364)=2,83; p<0,001], da interação 

linhagem x tempo [F(14,364)=3,47; p<0,001], da interação droga x tempo 

[F(14,364)=1,96; p<0,02] e da interação linhagem x droga x tempo 

[F(14,364)=1,94; p<0,03]. As principais diferenças reveladas pela análise post hoc 

(teste de Duncan e teste t pareado) foram as seguintes: 

(1) Enquanto os ratos Wistar, tratados ou não com CDZ, permaneceram 

preferencialmente nos braços fechados ao longo de toda a segunda 

exposição, os ratos SHR tratados com SAL exibiram um aumento 

progressivo da exploração dos braços abertos a partir do 6º minuto. 

(2) A administração de CDZ antecipou para o 4º minuto e potencializou o 

aumento da %TBA apresentado pelos ratos SHR ao longo da segunda 

exposição. 

As diferenças entre os grupos em cada minuto (ANOVA seguida de teste 

de Duncan) e as diferenças obtidas na comparação dos diferentes tempos de 

cada grupo (teste t pareado) podem ser visibilizadas na tabela II. 

A análise dos resultados obtidos para o parâmetro porcentagem de 

entradas nos braços abertos (%EBA) foi realizada do mesmo modo que a análise 
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da %TBA. Nos quinze minutos totais da primeira exposição (Figura18), o teste t 

de Student apontou diferenças significativas entre os grupos [t(28)=2,60; p<0,02] 

revelando que ratos SHR apresentam % EBA significativamente aumentada 

quando comparado aos Wistar. A Figura 19 ilustra a %EBA ao longo dos quinze 

minutos de observação. A análise de variância (ANOVA) de duas vias com 

medidas repetidas mostrou efeito significativo apenas do fator linhagem 

[F(1,28)=19,15; p<0,001] e do fator tempo [F(14,392)=5,79; p<0,001]. As 

diferenças estatísticas resultantes das comparações post hoc estão apresentadas 

na tabela III. Basicamente, observou-se o mesmo perfil de resultados já descrito 

para o parâmetro %TBA. 

A Figura 20 ilustra a %EBA nos primeiros cinco minutos da segunda 

exposição apresentada pelos animais Wistar normotensos e SHR. A análise de 

variância (ANOVA) de duas vias não revelou diferenças significativas nesse 

parâmetro. 

Nos quinze minutos totais da segunda exposição (Figura 21), em relação 

ao parâmetro %EBA, a análise de variância (ANOVA) de duas vias revelou efeitos 

significativos do fator linhagem [F(1,26)=13,66; p<0,01]. Nesse sentido, a análise 

post hoc (teste de Duncan) revelou que na segunda exposição (Figura 21), a 

%EBA dos animais SHR foi significativamente maior que aquela dos ratos Wistar, 

independente do tratamento. 

Os dados da segunda exposição obtidos a cada minuto e, portanto, 

apresentados em forma de curva de tempo (Figura 22), foram analisados pela 

ANOVA de duas vias com medidas repetidas seguida do teste de Duncan e do 

teste t pareado. No que se refere ao parâmetro %EBA, a ANOVA de duas vias 

com medidas repetidas revelou diferenças significativas do fator linhagem 
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[F(1,26)=72,27; p<0,001], do fator droga [F(1,26)=4,66; p<0,05], do fator tempo 

[F(14,364)=1,94; p<0,05], da interação linhagem x tempo [F(14,364)=2,87; 

p<0,001], da interação droga x tempo [F(14,364)=2,37; p<0,01] e da interação 

linhagem x droga x tempo [F(14,364)=1,84; p<0,05]. As diferenças entre os 

grupos em cada minuto (ANOVA seguida de teste de Duncan) e as diferenças 

obtidas na comparação dos diferentes tempos de cada grupo (teste t pareado) 

estão descritas na tabela IV. Em geral, os resultados se assemelham àqueles 

obtidos para o parâmetro %TBA. 

Os resultados obtidos para o parâmetro total de entradas (TENT) nos 

quinze minutos totais da primeira exposição foram analisados de maneira 

semelhante aos demais parâmetros. Nos quinze minutos totais da primeira 

exposição (Figura 23), o teste t de Student apontou diferenças significativas entre 

os grupos [t(28)=4,10; p<0,001], revelando que ratos SHR apresentaram TENT 

significativamente aumentado quando comparados aos Wistar. A Figura 24 ilustra 

o TENT ao longo dos quinze minutos de observação. A análise de variância 

(ANOVA) de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito significativo do fator 

linhagem [F(1,28)=16,84; p<0,001], do fator tempo [F(14,392)=6,36; p<0,001] e da 

interação linhagem x tempo [F(14,392)=3,43; p<0,001]. As diferenças entre os 

grupos em cada minuto (teste t) na primeira exposição para o parâmetro TENT e 

as diferenças obtidas na comparação dos diferentes tempos de cada grupo (teste 

t pareado) estão representadas na tabela V. A análise post hoc mostrou que os 

animais SHR apresentaram TENT siginificativamente aumentado em relação aos 

ratos Wistar a partir do 5º minuto de observação. Além disso, enquanto os 

animais Wistar apresentaram TENT diminuído em todos os minutos em relação 
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ao 1º minuto, os ratos SHR apresentaram essa habituação da atividade 

exploratória apenas em alguns dos minutos de observação. 

A Figura 25 ilustra o parâmetro TENT nos primeiros cinco minutos da 

segunda exposição apresentado pelos animais Wistar normotensos e SHR. Para 

o parâmetro TENT, a análise de variância (ANOVA) de duas vias revelou 

diferenças significativas do fator linhagem [F(1,26)=17,25; p<0,001] e do fator 

droga [F(1,26)=10,65; p<0,01]. Desse modo, a análise post hoc (teste de Duncan) 

revelou que os animais SHR tratados com CDZ apresentaram TENT 

significativamente elevado quando comparado aos demais grupos.  

Os resultados obtidos para o parâmetro total de entradas (TENT) dos 

animais Wistar normotensos e SHR nos quinze minutos totais da segunda 

exposição (Figura 26), foram analisados por meio da análise de variância 

(ANOVA) de duas vias que revelou efeitos significativos do fator linhagem 

[F(1,26)=58,80; p<0,001], do fator droga [F(1,26)=15,95; p<0,001] e da interação 

linhagem x droga [F(1,26)=9,81; p<0,01]. A análise post hoc mostrou que os 

animais SHR apresentaram um aumento no TENT em relação aos animais 

Wistar, independente do tratamento. Além disso, os animais SHR tratados com 

CDZ apresentaram um aumento do TENT em relação aos SHR tratados com 

salina. A Figura 27 ilustra o parâmetro TENT na segunda exposição ao longo dos 

quinze minutos de observação. A análise de variância (ANOVA) de duas vias com 

medidas repetidas mostrou efeito significativo do fator linhagem [F(1,26)=58,81; 

p<0,001], do fator droga [F(1,26)=15,95; p<0,001], da interação linhagem x droga 

[F(1,26)=9,81] e do fator tempo [F(14,364)=3,47; p<0,001]. As diferenças entre os 

grupos em cada minuto na segunda exposição para o parâmetro TENT estão 

descritas na tabela VI (ANOVA seguida de teste de Duncan). A análise post hoc 
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revelou um aumento do TENT apresentado pelos animais SHR/CDZ em relação 

aos demais grupos na maioria dos minutos de observação. As diferenças obtidas 

na comparação dos diferentes tempos de cada grupo (teste t pareado) estão 

representadas na tabela VI. 
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Figura 13. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho 

durante quinze minutos de observação. 

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar 

(Teste t de Student) 
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Figura 14. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho, 

quantificada minuto a minuto, durante quinze minutos de observação. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem, tempo e da interação linhagem x tempo. As diferenças entre os grupos 

e entre os minutos de observação estão especificadas na tabela I). 
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Grupos Minutos  
(média ± erro padrão) WISTAR SHR 

1 27,64 ± 6,59 62,87 ± 10,56#

2 15,05 ± 6,59 42,18 ± 8,93#* 

3 7,96 ± 4,09* 30,26 ± 7,96 #* 

4 7,63 ± 4,00* 21,69 ± 8,04* 

5 0,95 ± 0,95* 8,12 ± 3,89* 

6 5,22 ± 4,42* 8,53 ± 4,88* 

7 9,37 ± 5,28* 28,34 ± 7,59#*+ 

8 2,78 ± 2,78* 40,97 ± 8,21#+ 

9 3,06 ± 2,72* 16,18 ± 5,48#* 

10 1,97 ± 1,97* 13,84 ± 5,03#* 

11 2,12 ± 1,44* 19,36 ± 5,10#* 

12 5,54 ± 4,48* 25,77 ± 7,17#* 

13 2,74 ± 2,74* 16,69 ± 6,95* 

14 0 ± 0* 11,10 ± 4,04#* 

15 0 ± 0* 30,29 ± 7,97#*+  

      

    

 
Tabela I – Porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA) de ratos 

Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) expostos 

pela primeira vez em um aparelho de labirinto em cruz elevado 
# p<0,05 em relação ao Wistar (Teste t) 

* p<0,05 em relação ao 1º minuto (Teste t pareado) 
+  p<0,05 em relação ao 5º minuto (Teste t pareado) 
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Figura 15. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 

mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição de 

quinze minutos ao aparelho. Nesta figura estão apresentados os dados referentes 

aos cinco primeiros minutos dessa segunda exposição. 

* p<0,05 em relação aos demais grupos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 16. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 

mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição de 

quinze minutos ao aparelho. Nesta figura estão apresentados dados referentes 

aos quinze minutos totais dessa segunda exposição. 

# p<0,05 em relação aos animais Wistar normotensos de mesmo tratamento 

* p<0,05 em relação ao grupo SHR/SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 17. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho por quinze minutos, 

quantificada minuto a minuto, 24 horas após uma exposição inicial de quinze 

minutos e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido 

(CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem, droga, tempo, da interação linhagem x tempo, da interação droga x 

tempo e da interação linhagem x droga x tempo. As diferenças entre os grupos e 

entre os minutos de observação estão especificadas na tabela II). 
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Grupos Minutos  
(média ± 

erro padrão) 
WISTAR 

SAL 
WISTAR CDZ SHR SAL SHR CDZ 

1 1,46 ± 0,78 1,18 ± 1,18* 10,43 ± 6,76* 18,50 ± 6,00*▲

2 0 ± 0 7,20 ± 4,71 2,04 ± 2,04 12,01 ± 7,16 

3 0 ± 0 3,23 ± 3,23 5,76 ± 5,76 8,38 ± 4,86 

4 0 ± 0 6,08 ± 5,62 6,99 ± 6,99 19,79 ± 6,41 

5 0 ± 0 9,17 ± 6,32 6,00 ± 5,29 33,26 ± 9,88*▲

6 0 ± 0 0 ± 0 20,97 ± 13,81 39,93 ± 11,47*▲

7 0 ± 0 4,74 ± 4,74* 11,21 ± 6,49* 32,92 ± 12,06*▲

8 0 ± 0 0,86 ± 0,86* 4,38 ± 3,84* 42,00 ± 12,48*▲

9 0 ± 0 0 ± 0 17,36 ± 11,24* 47,89 ± 12,37*▲

10 0 ± 0 6,90 ± 4,89* 3,53 ± 2,33* 42,14 ± 10,05*▲

11 1,53 ± 1,53 16,86 ± 12,04 30,13 ± 15,97 19,36 ± 5,10 

12 0 ± 0      4,17 ± 4,17 30,39 ± 10,42*▲ 51,13 ±10,66*▲#

13 0 ± 0 5,90 ± 5,90 31,11 ± 10,30*▲ 24,37 ± 8,95* 

14 0 ± 0 0 ± 0 56,31 ± 12,93*▲# 22,79 ± 9,09▲

15 0 ± 0 0 ± 0 42,81 ± 9,38*▲# 51,23 ± 8,45*▲#

          

      

 
Tabela II – Porcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA) de ratos Wistar 

normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela segunda 

vez em um aparelho de labirinto em cruz elevado após tratamento com solução 

salina (SAL) ou 5,0 mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) 

*  p<0,05 em relação ao W/SAL (ANOVA de duas vias e teste de Duncan) 
▲  p<0,05 em relação ao W/CDZ (ANOVA de duas vias e teste de Duncan) 
    p<0,05 em relação ao SHR/SAL (ANOVA de duas vias e teste de Duncan) 
#    p<0,05 em relação ao 1° minuto (Teste t pareado) 
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Figura 18. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho 

durante os quinze minutos totais de exposição. 

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar 

(Teste t de Student) 
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Figura 19. Porcentagem (média ± EP) de entrada nos braços abertos (%EBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez ao aparelho, 

quantificada minuto a minuto, durante quinze minutos de observação. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem e tempo. As diferenças entre os grupos estão especificadas na tabela 

III). 
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Grupos Minutos  
(média ± erro padrão) WISTAR SHR 

1 33,89 ± 6,92 66,67 ± 9,62#

2 20,56 ± 6,45 33,33 ± 9,34* 

3 11,11 ± 5,06* 32,22 ± 8,04# * 

4 12,22 ± 5,74 21,11 ± 8,52* 

5 3,33 ± 3,33    11,11 ± 5,06* 

6 7,78 ± 5,36* 12,22 ± 7,36* 

7 13,33 ± 7,66 31,11 ± 9,18* 

8 3,33 ± 3,33*    37,78 ± 10,09#

9 6,67 ± 4,82* 25,56 ± 8,11* 

10 2,22 ± 2,22 16,67 ± 7,45* 

11 8,89 ± 6,87 26,67 ± 6,67* 

12 8,89 ± 6,87* 257,78 ± 7,03* 

13 3,33 ± 3,33*    16,67 ± 7,97* 

14 0 ± 0* 14,44 ± 5,60# *

15 0 ± 0* 36,67 ± 9,08# *

      

    

 
Tabela III – Porcentagem de entradas nos braços abertos (%TBA) de 

ratos Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) 

expostos pela primeira vez em um aparelho de labirinto em cruz elevado 
# p<0,05 em relação ao Wistar (Teste t) 

* p<0,05 em relação ao 1º minuto (Teste t pareado) 
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Figura 20. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 

mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição de 

quinze minutos ao aparelho. Nesta figura estão apresentados os dados referentes 

aos cinco primeiros minutos dessa segunda exposição. 

Não houve diferença significativa 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 21. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 

mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição de 

quinze minutos ao aparelho. Nesta figura estão apresentados os dados referentes 

aos quinze minutos totais dessa segunda exposição. 

#  p<0,05 em relação aos animais Wistar normotensos de mesmo tratamento 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 22. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho por quinze minutos, 

quantificada minuto a minuto, 24 horas após uma exposição inicial de quinze 

minutos e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido 

(CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem, droga, tempo, da interação linhagem x tempo, da interação droga x 

tempo e da interação linhagem x droga x tempo. As diferenças entre os grupos e 

entre os minutos de observação estão especificadas na tabela III). 
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Grupos Minutos  
(média ± 

erro padrão) 
WISTAR 

SAL 
WISTAR CDZ SHR SAL SHR CDZ 

1 17,85 ± 8,99 4,17 ± 4,17 23,81 ± 11,42 23,12 ± 6,12  

2 0 ± 0 14,58 ± 9,68 7,14 ± 7,14 15,00 ± 12,39 

3 0 ± 0 4,17 ± 4,17 7,14 ± 7,14 15,62 ± 8,69 

4 0 ± 0 16,67 ± 12,60 7,14 ± 7,14 29,17 ± 8,77 

5 0 ± 0 4,17 ± 4,17 11,90 ± 7,90 42,71 ± 13,86*▲

6 0 ± 0 0 ± 0 11,90 ± 7,90 24,34 ± 7,47*▲

7 0 ± 0 4,17 ± 4,17 28,57 ± 14,87 52,92 ± 15,12*▲

8 0 ± 0 0 ± 0 21,43 ± 14,87 36,90 ± 7,78*▲

9 0 ± 0 0 ± 0 11,90 ± 7,90 40,10 ± 6,95*▲

10 0 ± 0 12,50 ± 8,77 19,05 ± 14,28 46,81 ± 10,80*▲

11 7,14 ± 7,14 20,83 ± 14,00 35,71 ± 14,28 27,29 ± 8,84 

12 0 ± 0      6,25 ± 6,25 19,05 ± 9,22 45,62 ±10,46*▲

13 0 ± 0 4,17 ± 4,17 52,38 ± 13,81*▲ 22,92 ± 7,51

14 0 ± 0# 0 ± 0 75,00 ±16,37*▲# 30,00 ± 9,41*▲

15 0 ± 0 0 ± 0 40,48 ± 7,14*▲ 44,79 ± 4,71*▲#

          

      

 
Tabela IV – Porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) de ratos 

Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela 

segunda vez em um aparelho de labirinto em cruz elevado após tratamento 

com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) 

*  p<0,05 em relação ao W/SAL (ANOVA e teste de Duncan) 
▲  p<0,05 em relação ao W/CDZ (ANOVA e teste de Duncan) 
   p<0,05 em relação ao SHR/SAL (ANOVA e teste de Duncan) 
#  p<0,05 em relação ao 1º minuto (Teste t pareado) 
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Figura 23. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

expostos pela primeira vez ao aparelho durante os quinze minutos totais de 

exposição. Dados expressos em média ± erro padrão.  

* p<0,05 em relação ao grupo Wistar. 

(Teste t de Student) 
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Figura 24. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

expostos pela primeira vez ao aparelho, quantificada minuto a minuto, durante 

quinze minutos. Dados expressos em média ± erro padrão. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem, tempo, e da interação linhagem x tempo. As diferenças entre os grupos 

e entre os minutos de observação estão especificadas na tabela IV). 
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Grupos Minutos 
 (média ± erro padrão) WISTAR SHR 

1 2,80 ± 0,22 2,20 ± 0,22 

2 1,93 ± 0,32# 1,33 ± 0,21#

3 1,33 ± 0,32# 1,73 ± 0,23 

4 1,07 ± 0,30# 1,27 ± 0,27#

5 0,53 ± 0,16# 1,53 ± 0,24* 

6 0,94 ± 0,27# 1,33 ± 0,25#

7 0,87 ± 0,26# 1,67 ± 0,21*#

8 0,60 ± 0,19# 1,73 ± 0,25* 

9 0,87 ± 0,29# 1,80 ± 0,22* 

10 0,80 ± 0,26# 1,80 ± 0,22* 

11 0,60 ± 0,27# 1,53 ± 0,21*#

12 0,53 ± 0,21# 1,27 ± 0,27*#

13 0,54 ± 0,29# 1,67 ± 0,19* 

14 0,40 ± 0,13# 1,60 ± 0,23* 

15 0,60 ± 0,16# 1,40 ± 0,16*#

      

    

 
Tabela V – Total de entradas (TENT) de ratos Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela primeira vez em 

um aparelho de labirinto em cruz elevado  

* p< 0,05 em relação ao Wistar (Teste t) 
# p< 0,05 em relação ao 1º minuto (Teste t pareado)
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Figura 25. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta 

minutos antes da segunda exposição de quinze minutos ao aparelho. Nesta figura 

estão apresentados os dados referentes aos cinco primeiros minutos totais dessa 

segunda exposição. 

Dados expressos em média ± erro padrão. 

* p<0,05 em relação aos demais grupos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 26. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta 

minutos antes da segunda exposição de quinze minutos ao aparelho. Nesta figura 

estão apresentados os dados referentes aos quinze minutos totais dessa segunda 

exposição. Dados expressos em média ± erro padrão. 

# p<0,05 em relação aos animais Wistar normotensos de mesmo tratamento 

* p<0,05 em relação ao grupo SHR/SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 27. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

reexpostos ao aparelho por quinze minutos, quantificada minuto a minuto, 24 

horas após uma exposição inicial de quinze minutos e tratados com solução 

salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da 

segunda exposição. Dados expressos em média ± erro padrão. 

(A ANOVA com medidas repetidas revelou efeitos significativos dos fatores 

linhagem, droga, tempo, e da interação linhagem x droga. As diferenças entre os 

grupos e entre os minutos de observação estão especificadas na tabela V). 
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Grupos Minutos 
 (média ± 

erro padrão) 
WISTAR SAL WISTAR CDZ SHR SAL SHR CDZ 

1 1,71 ± 0,42 1,50 ± 0,27 2,14 ± 0,26 3,75 ± 0,41*▲

2 0,28 ± 0,18# 0,75 ± 0,41 1,00 ± 0,38# 1,75 ± 0,53*#

3 0 ± 0# 0,75 ± 0,49 1,00 ± 0,38# 2,50 ± 0,53*▲#

4 0,14 ± 0,14# 0,50 ± 0,38# 0,28 ± 0,28# 2,37 ± 0,32*▲#

5 0,28 ± 0,18# 0,75 ± 0,37# 1,00 ± 0,44# 2,75 ± 0,45*▲

6 0,43 ± 0,20# 0,25 ± 0,16# 1,00 ± 0,44 3,87 ± 0,81*▲

7 0,14 ± 0,14# 0,50 ± 0,38# 1,43 ± 0,53 2,12 ± 0,51*▲#

8 0,28 ± 0,18# 0,37 ± 0,26# 1,00 ± 0,31# 3,62 ± 0,56*▲

9 0,14 ± 0,14# 0,50 ± 0,27# 1,14 ± 0,40 3,62 ± 0,68*▲

10 0,43 ± 0,20# 0,87 ± 0,48 1,43 ± 0,37 3,37 ± 0,70*▲

11 0,57 ± 0,30 0,62 ± 0,37# 1,71 ± 0,42 3,00 ± 0,63*▲

12 0,57 ± 0,37 0,37 ± 0,26# 1,71 ± 0,28 3,25 ±0,70*▲

13 0,28 ± 0,18# 0,37 ± 0,37# 2,00 ± 0,38*▲ 2,37 ± 0,59*▲

14 0,14 ± 0,14# 0,12 ± 0,12# 1,43 ± 0,43*▲ 2,37 ± 0,59*▲

15 0 ± 0# 0 ± 0# 2,00 ± 0,22*▲ 2,87 ± 0,59*▲

          

      

 
Tabela VI – Total de entradas (TENT) de ratos Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos pela segunda vez em um 

aparelho de labirinto em cruz elevado após tratamento com solução salina (SAL) 

ou 5,0 mg/Kg de clordiazepóxido (CDZ) 

*  p< 0,05 em relação ao W/SAL (ANOVA e teste de Duncan) 
▲ p< 0,05 em relação ao W/CDZ (ANOVA e teste de Duncan) 
   p< 0,05 em relação ao SHR/SAL (ANOVA e teste de Duncan) 
# p<0,05 em relação ao 1º minuto (Teste t pareado) 
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Experimento 4. Efeitos do aumento do nível basal de ansiedade (por meio da 

utilização de animais de 45 dias de idade) sobre a ausência do fenômeno de 

OTT na linhagem SHR 

 

Objetivos específicos 

• Verificar se o fenômeno de OTT não ocorre na linhagem SHR devido a 

uma diminuição do nível basal de ansiedade nessa linhagem 

• Para testar essa possibilidade verificamos se a OTT ocorreria na linhagem 

SHR utilizando animais de 45 dias (idade na qual o nível basal de 

ansiedade é maior) 

 

Delineamento 

 

 Vinte e dois ratos Wistar normotensos (W) e vinte e dois ratos SHR (S) de 

cada idade (45 dias – 45d ou 4-5 meses – 4-5m) foram expostos ao LCE 

conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos. Vinte e quatro horas 

após a primeira exposição, os animais de cada linhagem receberam salina (SAL) 

ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ). Trinta minutos após a injeção de SAL ou 

CDZ, todos os animais foram expostos pela segunda vez ao LCE, conforme 

descrito no item 3.3 da seção Materiais e Métodos. Dessa forma, foram formados 

os seguintes grupos: W45d/SAL (n=11), W4-5m/SAL (n=11), W45d/CDZ (n=11), 

W4-5m/CDZ (n=11), S45d/SAL (n=11) S4-5m/SAL (n=11), S45d/CDZ (n=11) e 

S4-5m/CDZ (n=11). 
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esultados 

As Figuras 28 e 29 mostram os resultados obtidos para o parâmetro 

orcentagem de tempo nos braços abertos (%TBA) apresentados pelos animais 

istar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) de cada idade (45d 

u 4-5m) na primeira e segunda exposições, respectivamente. Na primeira 

xposição, a análise de variância (ANOVA) de duas vias revelou efeitos 

ignificativos do fator linhagem [F(1,84)=49,60; p<0,001], do fator idade 

F(1,84)=4,90; p<0,05], e da interação linhagem x idade [F(1,84)=5,78; p<0,05]. A 

nálise post hoc (teste de Duncan) revelou que os animais SHR de ambas as 

dades apresentaram %TBA significativamente aumentada em relação aos 

nimais Wistar. Apesar disso, os ratos SHR de 45 dias apresentarem nível basal 

e ansiedade aumentado (menor %TBA) quando comparados aos animais SHR 

e 4-5 meses. 
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Na segunda exposição (Figura 29), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeitos significativos do fator linhagem [F(1,80)=50,89; p<0,001], 

do fator droga [F(1,80)=46,94; p<0,001], da interação linhagem x idade 

[F(1,80)=5,14; p<0,05] e da interação linhagem x droga [F(1,80)=18,66; p<0,001]. 

Nesse sentido, a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que na segunda 

exposição (Figura 29), a administração de CDZ aumentou significativamente a 

%TBA dos ratos SHR em relação aos demais grupos (W45d/SAL, W4-5m/SAL, 

W45d/CDZ, W4-5m/CDZ, SHR45d/SAL, SHR4-5m/SAL). Ratos Wistar (45d ou 4-

5m de idade) tratados com CDZ não apresentaram aumento da %TBA, 

caracterizando o fenômeno de OTT. Assim, a ausência do fenômeno de OTT na 

linhagem SHR independe da idade, ou seja, os animais SHR de 45 dias não 

apresentaram o fenômeno de OTT. 

As Figuras 30 e 31 mostram os resultados obtidos para o parâmetro 

porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) apresentados pelos 

animais Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) de cada 

idade (45d ou 4-5m) na primeira e segunda exposições, respectivamente. Na 

primeira exposição, a análise de variância (ANOVA) de duas vias mostrou 

diferença significativa do fator linhagem [F(1,84)=27,46; p<0,001], apontando um 

aumento significativo da %EBA dos ratos SHR em relação aos Wistar.  

Na segunda exposição (Figura 31), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeito significativo do fator linhagem [F(1,80)=12,66; p<0,01] e 

do fator droga [F(1,80)=7,45; p<0,01]. Os animais SHR tratados com CDZ 

apresentaram %EBA significativamente maior em relação ao seu controle tratado 

com SAL e em relação aos animais Wistar de mesma idade e tratamento. 
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As Figuras 32 e 33 mostram os resultados obtidos para o parâmetro total 

de entradas (TENT) apresentados pelos animais Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) de cada idade (45d ou 4-5m) na primeira e 

segunda exposições, respectivamente. Na primeira exposição, a análise de 

variância (ANOVA) de duas vias não revelou diferenças significativas.  

Na segunda exposição (Figura 33), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeitos significativos do fator linhagem [F(1,80)=42,86; p<0,001], 

do fator droga [F(1,80)=67,23; p<0,001] e da interação linhagem x droga 

[F(1,80)=21,87; p<0,001] e a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que o 

grupo SHR/CDZ, independentemente da idade, apresentou TENT 

significativamente aumentado em relação aos animais Wistar de mesma idade e 

tratamento e em relação aos animais SHR de mesma idade tratados com SAL.  
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Figura 28. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) 

expostos pela primeira vez ao aparelho durante cinco minutos.  

#  p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesma idade 

* p<0,05 em relação a animais de 4-5m de mesma linhagem 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 29. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) 

reexpostos ao aparelho durante cinco minutos vinte e quatro horas após a 

primeira exposição e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de 

clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. 

#   p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e idade 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e idade, mas tratados com 

SAL

o  p<0,05 em relação a animais de 4-5m de mesma linhagem e tratamento 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 30. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) 

expostos ao aparelho pela primeira vez durante cinco minutos. 

#  p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesma idade 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 31. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) 

reexpostos ao aparelho durante cinco minutos vinte e quatro horas após a 

primeira exposição e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de 

clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. 

#   p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e idade 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e idade, mas tratados com 

SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 32. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) expostos ao aparelho pela primeira vez 

durante cinco minutos. Dados expressos em média ± erro padrão. 

Não houve diferença significativa. 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 33. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

de 45 dias (45d) ou 4-5 meses (4-5m) reexpostos ao aparelho durante cinco 

minutos vinte e quatro horas após a primeira exposição e tratados com solução 

salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da 

segunda exposição. Dados expressos em média ± erro padrão. 

#   p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento e idade 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem e idade, mas tratados com 

SAL 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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Experimento 5. Efeitos do aumento do nível basal de ansiedade dos animais 

(por meio da administração do agente ansiogênico pentilenotetrazol) sobre 

a ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR 

 

Objetivos específicos 

• Verificar se o fenômeno de OTT não ocorre na linhagem SHR devido a 

uma diminuição do nível basal de ansiedade nessa linhagem 

• Para testar essa possibilidade verificamos se a OTT ocorreria na linhagem 

SHR quando o seu nível basal de ansiedade fosse farmacologicamente 

aumentado por meio da administração aguda de PTZ 

 

Delineamento 

 

Vinte e quatro ratos Wistar normotensos (W) e vinte e quatro ratos SHR (S) 

foram tratados com solução salina (SAL, n=12) ou 15,0 mg/Kg de 

pentilenotetrazol (PTZ, n=12). Cinco minutos após a injeção de SAL ou PTZ, 

todos os animais foram expostos ao LCE conforme descrito no item 3.3 da seção 

Materiais e Métodos. Vinte e quatro horas após a primeira exposição, os animais 

de cada linhagem receberam SAL ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ). Trinta 

minutos após a injeção de SAL ou CDZ, todos os animais foram expostos pela 

segunda vez ao LCE, conforme descrito no item 3.3 da seção Materiais e 

Métodos. Dessa forma, foram formados os seguintes grupos: W/SAL-SAL (n=6), 

W/SAL-CDZ (n=6), W/PTZ-SAL (n=6), W/PTZ-CDZ (n=6), S/SAL-SAL (n=6) 

S/SAL-CDZ (n=6), S/PTZ-SAL (n=6) e S/PTZ-CDZ (n=6). 
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linhagem x tratamento 2 (SAL ou CDZ) [F(1,43)=13,84; p<0,01]. Nesse sentido, a 

análise post hoc (teste de Duncan) revelou que na segunda exposição (Figura 

35), a administração de CDZ aumentou significativamente a %TBA dos animais 

SHR em relação aos demais grupos independentemente do tratamento prévio 

com PTZ ou não. Ratos Wistar tratados com CDZ não apresentaram aumento da 

%TBA, caracterizando o fenômeno de OTT. Desse modo, o tratamento com 

pentilenotetrazol (PTZ) na primeira exposição não modificou a ausência do 

fenômeno de OTT na linhagem SHR na segunda exposição. Nossos resultados 

confirmam que o fenômeno de OTT independe do tratamento antes da primeira 

exposição e indicam que o nível basal de ansiedade não interfere no fenômeno de 

OTT.   

As Figuras 36 e 37 apresentam os resultados referentes ao parâmetro 

porcentagem de entradas nos braços abertos (%EBA) apresentados pelos 

animais Wistar normotensos e espontaneamente hipertensos (SHR) na primeira e 

segunda exposições, respectivamente. Na primeira exposição, a análise de 

variância (ANOVA) de duas vias mostrou diferença significativa do fator linhagem 

[F(1,47)=31,23; p<0,001] e do fator tratamento 1 (SAL ou PTZ) [F(1,47)=11,94; 

p<0,01]. Nesse sentido, a análise post hoc (teste de Duncan) revelou que na 

primeira exposição (Figura 36), a administração de pentilenotetrazol (PTZ) 

diminuiu significativamente a %EBA dos animais Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) em relação aos grupos tratados com salina 

(SAL) apontando um aumento do nível de ansiedade desses animais. 

Paralelamente, a %EBA dos animais SHR foi maior do que aquela dos ratos 

Wistar normotensos, independentemente do tratamento prévio com SAL ou PTZ. 
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Na segunda exposição (Figura 37), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeito significativo do fator linhagem [F(1,43)=4,75; p<0,05], do 

fator tratamento 2 (SAL ou CDZ) [F(1,43)=4,55; p<0,05] e da interação linhagem x 

tratamento 1 (SAL ou PTZ) [F(1,43)=6,52; p<0,05]. O grupo SHR/SAL-CDZ 

apresentou %EBA significativamente maior em relação ao seu controle Wistar.  

Em adição, o grupo W/PTZ-SAL apresentou %EBA significativamente maior em 

relação ao grupo W/SAL-SAL.   

As Figuras 38 e 39 mostram os resultados obtidos para o parâmetro total 

de entradas (TENT) apresentados pelos animais Wistar normotensos e 

espontaneamente hipertensos (SHR) na primeira e segunda exposições, 

respectivamente. Na primeira exposição, a análise de variância (ANOVA) de duas 

vias revelou efeitos significativos do fator linhagem [F(1,47)=13,20; p<0,01] e do 

fator tratamento 1 (SAL ou PTZ) [F(1,47)=30,09; p<0,001] e a análise post hoc 

(teste de Duncan) revelou que os animais tratados com pentilenotetrazol (PTZ) 

apresentaram uma diminuição significativa do TENT. 

Na segunda exposição (Figura 39), a análise de variância (ANOVA) de 

duas vias revelou efeito significativo do fator linhagem [F(1,43)=63,23; p<0,001], 

do fator tratamento 2 (SAL ou CDZ) [F(1,43)=21,34; p<0,001] e da interação 

linhagem x tratamento 2 (SAL ou CDZ) [F(1,43)=10,10; p<0,01]. A análise post 

hoc (teste de Duncan) revelou que os animais SHR tratados com clordiazepóxido 

(CDZ) apresentaram TENT significativamente aumentado em relação aos animais 

Wistar de mesmo tratamento. Em adição, os grupos S/SAL-CDZ, S/PTZ-CDZ 

apresentaram TENT significativamente aumentado em relação aos grupos S/SAL-

SAL, S/PTZ-SAL. 
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Figura 34. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos ao aparelho durante cinco minutos 

e tratados com solução salina (SAL) ou 15,0 mg/Kg de pentilenotetrazol (PTZ) 

cinco minutos antes dessa primeira exposição.  

#  p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem tratados com SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 

 

 

 

 

 

89



Experimento 5   Delineamento Experimental e Resultados 

 

 

 

Wistar SHR
0

20

40

60

80

100

Te
m

po
 B

ra
ço

s 
A

be
rto

s 
(%

)

SAL/SAL SAL/CDZ PTZ/SAL PTZ/CDZ 

°
o

#
#o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Porcentagem (média ± EP) de tempo nos braços abertos (%TBA) de 

um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho durante cinco 

minutos vinte e quatro horas após a primeira exposição (antes da qual receberam 

solução salina ou 15,0 mg/Kg de pentilenotetrazol) e tratados com solução salina 

(SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda 

exposição. 

 o  p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem, mesmo tratamento antes da 

primeira exposição 

# p<0,05 em relação a animais Wistar tratados com SAL antes da segunda 

exposição de mesmos tratamentos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 36. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) expostos ao aparelho durante cinco minutos 

e tratados com solução salina (SAL) ou 15,0 mg/Kg de pentilenotetrazol (PTZ) 

cinco minutos antes dessa primeira exposição.  

# p<0,05 em relação a animais Wistar normotensos de mesmo tratamento 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem tratados com SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 37. Porcentagem (média ± EP) de entradas nos braços abertos (%EBA) 

de um labirinto em cruz elevado de animais Wistar normotensos ou 

espontaneamente hipertensos (SHR) reexpostos ao aparelho durante cinco 

minutos vinte e quatro horas após a primeira exposição (antes da qual receberam 

solução salina ou 15,0 mg/Kg de pentilenotetrazol) e tratados com solução salina 

(SAL) ou 5,0 mg/kg de clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda 

exposição.  

*  p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem, mesmo tratamento antes da 

segunda exposição tratados com SAL antes da primeira exposição 

# p<0,05 em relação a animais Wistar tratados com SAL antes da segunda 

exposição de mesmos tratamentos 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 38. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

expostos ao aparelho durante cinco minutos e tratados com solução salina (SAL) 

ou 15,0 mg/Kg de pentilenotetrazol (PTZ) cinco minutos antes dessa primeira 

exposição. Dados expressos em média ± erro padrão. 

* p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem tratados com SAL 

(ANOVA de duas vias seguida de teste de Duncan) 
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Figura 39. Total de entradas (TENT) em todos os braços de um labirinto em cruz 

elevado de animais Wistar normotensos ou espontaneamente hipertensos (SHR) 

reexpostos ao aparelho durante cinco minutos vinte e quatro horas após a 

primeira exposição (antes da qual receberam solução salina ou 15,0 mg/Kg de 

pentilenotetrazol) e tratados com solução salina (SAL) ou 5,0 mg/kg de 

clordiazepóxido (CDZ) trinta minutos antes da segunda exposição. Dados 

expressos em média ± erro padrão. 

o  p<0,05 em relação a animais de mesma linhagem, mesmo tratamento antes da 

primeira exposição 

# p<0,05 em relação a animais Wistar tratados com SAL antes da segunda 

exposição de mesmos tratamentos 

(ANOVA de três vias seguida de teste de Duncan) 
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5. DISCUSSÃO 
 

Conforme comentado na Introdução desta tese, o labirinto em cruz elevado 

(LCE) tem sido amplamente utilizado como modelo animal de ansiedade (Handley 

& Mithani, 1984; Pellow et al., 1985; Pellow & File, 1986; Gentsch et al., 1987; 

Lister, 1987; Rodgers et al., 1992; Goto et al., 1993; Rodgers et al., 1997; Frussa-

Filho et al., 1999). Baseado no fato de que roedores preferem lugares protegidos 

a espaços abertos, a exploração dos braços abertos do LCE constitui-se o 

parâmetro sugerido para avaliação dos níveis de ansiedade de roedores expostos 

tanto ao LCE convencional (referências acima) quanto a versões modificadas 

desse labirinto (Graeff et al., 1993; Conceição et al., 1994; Silva et al., 1997; Silva 

& Frussa-Filho, 2000, 2002; Silva et al., 2002, 2004; Calzavara et al., 2004). 

A exploração dos braços abertos é quantificada por meio de dois 

parâmetros: a porcentagem de tempo e a porcentagem de entradas nesses 

braços. Em nossas condições experimentais, o parâmetro porcentagem de tempo 

nos braços abertos tem se mostrado mais sensível do que a porcentagem de 

entradas nos mesmos (Frussa-Filho & Ribeiro, 2002), sendo o único parâmetro 

utilizado para avaliar a ansiedade em alguns estudos de outros grupos de 

pesquisa (Gonzalez & File, 1997). De maneira geral, esses dois parâmetros 

apresentaram perfis similares de resposta às manipulações realizadas. Dessa 

forma, a discussão dos resultados obtidos será embasada primordialmente no 

parâmetro porcentagem de tempo nos braços abertos. 

Estudos de validação farmacológica mostraram que drogas que aliviam a 

ansiedade em humanos, sobretudo benzodiazepínicos, aumentavam 

significativamente o número e a porcentagem de entradas dos ratos nos braços 

96



  Discussão  

 

abertos, bem como o tempo de permanência nos mesmos. Em contraste, o 

número total de entradas em todos os braços do aparelho não era afetado. Tal 

resultado foi interpretado como um efeito ansiolítico seletivo, isto é, 

desacompanhado de efeito sedativo (Handley & Mithani,1984; File,1986). 

Apesar de sua grande utilidade, uma importante crítica ao LCE é o fato de 

benzodiazepínicos não exercerem seu efeito ansiolítico em animais previamente 

expostos ao aparelho. Esse fato, juntamente com outras evidências, sugere que a 

exploração dos braços abertos do LCE está associada a diferentes fenômenos e 

mecanismos neuronais quando realizada por ratos pré-expostos ou expostos pela 

primeira vez ao aparelho (File et al., 1990; Rodgers & Shepherd, 1993; File et al., 

1993; File & Zangrossi, 1993; Dawson et al., 1994; Rodgers et al., 1996; Pereira 

et al., 1999; Frussa-Filho & Ribeiro, 2002; Calzavara et al., 2005). 

A ausência (ou diminuição) do efeito ansiolítico de benzodiazepínicos em 

roedores previamente expostos ao LCE, denominada “one-trial tolerance“ 

(tolerância de primeira passagem – OTT), poderia estar associada a um 

aprendizado do comportamento de esquiva aos braços abertos do labirinto. Em 

outras palavras, o fato de o animal aprender a evitar o braço aberto em uma 

primeira exposição ao LCE e explorá-lo menos em uma segunda exposição 

poderia estar relacionado à ausência de efeito do benzodiazepínico (efeito este 

que seria caracterizado pelo aumento da exploração dos braços abertos). Embora 

esse mecanismo tenha sido sugerido para explicar o fenômeno de OTT (Rodgers 

et al., 1996; Bertoglio & Carobrez, 2000, 2004), dados prévios de nosso grupo de 

pesquisa não corroboram essa hipótese (Calzavara et al., 2005). De fato, nesse 

trabalho prévio, mostramos que nem a administração de escopolamina (uma 

droga amnéstica clássica – Claro et al., 1999; Silva et al., 1999; Santucci & Shaw, 
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2003), nem a realização de procedimentos que prejudicam o aprendizado ou a 

retenção (diminuição da duração da primeira exposição e modificação das pistas 

ambientais na segunda exposição) impediram a ocorrência do fenômeno de OTT 

em camundongos. Embora não descartando a participação de outros mecanismos 

relacionados à memória, sugerimos que o aprendizado da esquiva aos braços 

abertos do LCE não estaria relacionado com o desenvolvimento do OTT. 

Paralelamente, diversas evidências demonstram que os animais SHR 

apresentam importantes diferenças comportamentais quando comparados a 

linhagens normotensas (ver Introdução). Os dados do primeiro experimento desta 

tese corroboram a literatura, demonstrando a ocorrência do fenômeno de OTT 

nos ratos Wistar normotensos. Por outro lado, os ratos SHR, além de 

apresentarem ansiedade diminuída (dado que também corrobora extensa 

literatura), apresentaram um aumento da exploração dos braços abertos em 

decorrência da administração de CDZ mesmo tendo sido expostos previamente 

ao LCE (Figura 4). Tal resultado constituiu-se no achado de maior importância 

desse primeiro experimento (os animais SHR não apresentam o fenômeno de 

OTT), abrindo possibilidades de contribuição para dois relevantes campos de 

investigação: as alterações comportamentais apresentadas pelos animais SHR e 

os mecanismos envolvidos no fenômeno de OTT.  

Nesse sentido, com o objetivo de verificar se a ausência da OTT nos ratos 

SHR poderia estar relacionada a déficits de memória, procuramos investigar os 

efeitos de manipulações experimentais que supostamente facilitariam a memória 

dos animais, entre elas a diminuição do intervalo entre a primeira e a segunda 

exposição (experimento 2). Assim, dados da literatura mostram que o fenômeno 

de OTT foi observado com intervalos de 24 horas a duas semanas entre as 
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exposições (Lister, 1987; File et al., 1990; File, 1990; Rodgers et al., 1992; 

Rodgers & Shepherd, 1993 e Gonzales & File, 1997). Enquanto o OTT que ocorre 

após tais intervalos poderia estar relacionado a um aprendizado na primeira 

exposição, o qual sugeriu-se estar associado com a exposição aos braços abertos 

(File et al., 1990), não existem estudos de OTT para intervalos menores de 24h. 

No presente estudo (experimento 2), o intervalo de seis horas entre a primeira e a 

segunda exposições não alterou nem a ocorrência do fenômeno de OTT nos 

animais Wistar nem a ausência do mesmo nos animais SHR (Figura 8). 

 No terceiro experimento, verificamos os efeitos do aumento da duração das 

exposições de cinco para quinze minutos. Em primeiro lugar, constatamos que 

esse procedimento não modificou a ocorrência do fenômeno de OTT na linhagem 

Wistar. Esse resultado não está de acordo com File & Zangrossi (1993) que 

haviam mostrado que o prolongamento da exposição ao LCE abole o fenômeno 

de OTT, ou seja, o benzodiazepínico volta a exercer seu efeito ansiolítico com a 

exposição prolongada. Mais especificamente, esses autores propuseram que 

durante os cinco minutos de exposição ao LCE, os animais adquiriram um estado 

fóbico associado aos braços abertos, que não poderia ser revertido pela 

administração de benzodiazepínicos, que são relativamente inefetivos no 

tratamento da fobia. Por outro lado, Holmes & Rodgers (1999) mostraram que o 

aumento da duração da exposição ao aparelho para dez minutos não abole a 

ocorrência de OTT, corroborando nossos dados e contrariando a hipótese de que 

o fenômeno de OTT se deva ao desenvolvimento de fobia. 

Os resultados do terceiro experimento mostraram ainda que o 

prolongamento da primeira exposição para quinze minutos não modificou a 

ausência de OTT na linhagem SHR. De fato, houve efeito significativo do 
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clordiazepóxido nessa linhagem tanto se considerarmos os primeiros cinco 

minutos (que seriam a duração normal de uma segunda exposição) quanto se 

levarmos em conta os quinze minutos totais da segunda exposição (Figuras 15 e 

16, respectivamente). 

Ainda no que diz respeito ao terceiro experimento, avaliamos ambas 

exposições de quinze minutos ao aparelho, quantificando os parâmetros minuto a 

minuto. Os resultados referentes à exploração dos braços abertos na primeira 

exposição (Figura 17) demonstraram que tanto os ratos Wistar quanto os animais 

SHR evitam progressivamente os braços abertos do LCE nos primeiros cinco 

minutos. Desse modo, os ratos SHR não apresentam déficit de aprendizado da 

esquiva aos braços abertos e, portanto, parece improvável que um déficit desse 

tipo de aprendizado estaria relacionado com a ocorrência do fenômeno de OTT. 

Por outro lado, a partir do sexto minuto, ocorre um aumento da motivação do SHR 

para explorar os braços abertos (tanto na primeira como na segunda exposição), 

enquanto os níveis de exploração dos braços abertos permaneceram baixos nos 

ratos Wistar. Esse aumento de exploração dos braços abertos (motivação) é 

potencializado pelo CDZ nos animais SHR (sem modificar o comportamento dos 

animais Wistar). Mais especificamente, podemos sugerir que para o fenômeno de 

OTT ocorrer o animal necessita perder a motivação para explorar os braços 

abertos. 

Nos experimentos aqui apresentados utilizamos o total de entradas nos 

braços do LCE para avaliar a atividade motora do animal. De modo geral, os 

animais SHR, independente do tratamento ou da exposição (primeira ou segunda) 

apresentaram um aumento desse parâmetro quando comparados aos ratos 

Wistar. Nesse sentido, foi sugerido que um aumento da exploração dos braços 
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abertos, quando acompanhado por um aumento geral do número de entradas em 

todos os braços do LCE poderia refletir um efeito inespecífico, não relacionado 

aos níveis de ansiedade (Moser, 1989). Entretanto, esse não parece ser o caso 

dos resultados aqui relatados. De fato, no experimento 2, o aumento da 

exploração dos braços abertos pelos ratos SHR foi acompanhado de uma 

diminuição do total de entradas (Figura 11). Embora contraditória frente aos 

demais resultados, estudos demonstraram que tal diminuição poderia ser 

explicada pelo fato de essa sessão experimental ter sido realizada no período da 

manhã, ao contrário de todas as demais sessões experimentais, realizadas entre 

14h e 16h (essa alteração de horário foi necessária para viabilizar o intervalo de 

seis horas entre as sessões desse experimento). Nesse aspecto, dados da 

literatura sugerem que há uma variação circadiana da atividade motora de 

roedores (Cassone et al., 1993). 

Com relação às alterações na atividade motora apresentadas pelos 

animais SHR, é importante lembrar que Dawson e colaboradores (1994) 

sugeriram que o fenômeno de OTT (em linhagens normotensas) poderia ser 

resultado de uma habituação da atividade exploratória do animal. Nesse sentido, 

poderia ser levantada a possibilidade de que os animais SHR, apesar de 

aprenderem a evitar os braços abertos, apresentariam um déficit de habituação 

da atividade exploratória, e, conseqüentemente, segundo a teoria de Dawson e 

colaboradores (1994), não exibiriam tolerância aos efeitos do clordiazepóxido na 

segunda exposição ao LCE. Entretanto, alguns dados aqui apresentados refutam 

tal hipótese. Primeiro, ao longo da primeira exposição de quinze minutos (Figura 

24), apesar de apresentarem diferenças em relação aos animais Wistar, os ratos 

SHR exibiram uma diminuição do total de entradas ao longo da exposição, 
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indicando uma habituação da atividade exploratória. Segundo, os níveis iniciais de 

atividade motora na segunda exposição (Figura 27) exibidos pelos animais Wistar 

e SHR (tratados com salina) foram muito semelhantes, indicando mesmo grau de 

habituação ao aparelho. Finalmente, ao longo da segunda exposição, o animal 

SHR volta a explorar o aparelho, corroborando a hipótese de que esses animais 

apresentam um aumento na motivação. 

O aumento na motivação de ratos SHR para voltar a explorar o aparelho (e, 

especialmente, para voltar a entrar nos braços abertos) após uma exposição 

prolongada poderia estar relacionado ao desenvolvimento de um "estado de 

tédio", à permanência prolongada aos braços fechados o qual reintroduziria uma 

situação de conflito (motivação para explorar versus medo dos braços abertos). 

Tal instalação de uma nova situação de conflito poderia ser responsável pela 

presença do efeito do CDZ nesses animais durante a segunda exposição. 

Corroborando essa hipótese, Pereira e colaboradores (1999) demonstraram, em 

ratos Wistar normotensos, que a introdução de um conflito motivacional na 

segunda exposição ao LCE (possibilidade de estímulos aversivos nos braços 

fechados) inibe o fenômeno de OTT. 

Por outro lado, conforme proposto por Sagvolden e colaboradores (1992), 

os ratos SHR têm sido extensivamente utilizados como modelo animal da 

desordem de déficit atencional/hiperatividade e impulsividade (ADHD) (Solanto, 

1998; Russel et al., 1998). Nesse sentido, grande parte dos comportamentos 

apresentados pela linhagem de ratos SHR tem sido explicada por uma alteração 

nos mecanismos de reforço (Sagvolden et al., 1992, 1993). Assim, com relação 

aos dados aqui apresentados, o SHR exibe habituação ao LCE, mas, 
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aparentemente, “entedia-se” mais rapidamente aos braços fechados e volta a 

explorar o ambiente. 

No que se refere aos experimentos que melhoram a retenção da primeira 

exposição (aumento da duração da primeira exposição e diminuição do intervalo 

entre as exposições) sobre o comportamento de ratos Wistar normotensos ou 

SHR, tratados ou não com clordiazepóxido na segunda exposição, nossos 

resultados demonstraram que a ausência do fenômeno de OTT não está 

relacionada a déficits de memória. Dando continuidade aos nossos estudos, 

passamos a investigar a possível participação dos níveis basais de ansiedade na 

ausência de OTT da linhagem SHR. 

Devido a diferenças em seu nível basal de ansiedade em diversos modelos 

animais em comparação a outras linhagens, a linhagem SHR tem sido proposta 

como um modelo para o estudo de mecanismos comportamentais fundamentais 

envolvidos nos níveis de ansiedade (Ramos et al, 1997, 1998, 2002). Esse nível 

basal reduzido em relação à linhagem Wistar normotensa poderia ser responsável 

pela ausência do fenômeno de OTT nos ratos SHR. Em outras palavras, a 

exposição ao LCE pela primeira vez, em condições de menor ansiedade, poderia 

inibir os mecanismos que tornariam um roedor resistente aos efeitos de um 

benzodiazepínico quando reexpostos ao aparelho. Nesse sentido, foi 

demonstrado que há uma variação do comportamento dos ratos SHR no LCE em 

decorrência da idade, evidenciada por um aumento diretamente proporcional à 

idade na exploração dos braços abertos (Ferguson & Gray 2005). Assim, no 

quarto experimento verificamos os efeitos de um aumento do nível basal de 

ansiedade utilizando animais SHR de 45 dias de idade. Havíamos demonstrado, 

em um trabalho prévio (Calzavara et al., 2004) que animais SHR de 45 dias de 
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idade apresentam níveis basais de ansiedade aumentados em comparação a 

ratos SHR adultos. Os dados do experimento quatro corroboram esse resultado 

prévio. Além disso, constatamos que o uso de animais de 45 dias de idade não 

alterou nem o fenômeno de OTT na linhagem Wistar nem a ausência dessa 

manifestação na linhagem SHR. Esses dados sugerem que o nível basal de 

ansiedade na primeira exposição não interfere com a presença ou ausência do 

efeito de benzodiazepínicos na primeira exposição. 

Ainda no que diz respeito aos animais SHR de 45 dias, demonstramos 

também que além do aumento do nível de ansiedade, esses animais apresentam 

um déficit de memória quando comparados a animais SHR adultos (Calzavara et 

al., 2004). Nesse sentido, a ausência de diferença no comportamento dos ratos 

SHR dessas duas idades na segunda exposição ao LCE (após o tratamento com 

salina ou clordiazepóxido) corrobora a hipótese de que a ausência de OTT nessa 

linhagem não está relacionada com déficits de memória, conforme discutido 

anteriormente.  

No quinto experimento verificamos os efeitos da administração de PTZ (um 

fármaco ansiogênico – Cole et al., 1995; Kliethermes et al., 2003), antes da 

primeira exposição sobre o efeito do clordiazepóxido na segunda exposição ao 

LCE em ratos Wistar normotensos e SHR. 

A administração de PTZ na primeira exposição diminuiu a exploração dos 

braços abertos, tanto pelos animais Wistar como pelos ratos SHR (ver Figuras 34 

e 36), evidenciando que a droga foi efetiva em aumentar os níveis de ansiedade 

em ambas as linhagens. Entretanto, essa manipulação farmacológica não foi 

efetiva em modificar nem a presença do fenômeno de OTT na linhagem Wistar 

nem a ausência do fenômeno de OTT na linhagem SHR. 
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Uma vez discutidos todos os resultados experimentais desta tese, é 

extremamente interessante considerá-los frente à uma recente publicação de 

nosso grupo de pesquisa (Frussa-Filho & Ribeiro, 2002). Nela, demonstramos que 

o fenômeno de OTT não se deve a aquisição, na primeira exposição ao LCE, de 

um medo fóbico aos braços abertos do aparelho. Com efeito, constatamos que tal 

fenômeno ocorre após uma primeira exposição dos animais a um labirinto 

constituído somente de braços fechados, não ocorrendo após uma exposição 

inicial a um labirinto constituído somente de braços abertos. Esses fatos 

claramente demonstram que a experiência determinante para o desenvolvimento 

do fenômeno de OTT é aquela que ocorre nos braços fechados do aparelho. 

Poder-se-ia, assim sugerir que o conflito (sensível à ação dos benzodiazepínicos) 

conseqüente da dúvida entre explorar os braços abertos ou fechados do aparelho 

ocorre até os animais se assegurarem que os braços fechados do aparelho são 

efetivamente seguros. Essa perspectiva afasta-se da visão predominante da 

literatura ao atribuir aos braços fechados (e não abertos) a principal fonte de 

referência e orientação não apenas para a determinação do comportamento de 

roedores no LCE, como para a ação ansiolítica de fármacos nesse aparelho. 

Embora inevitavelmente especulativa, essa visão coerente com o principal achado 

experimental desta tese: a constatação de que a OTT é criticamente modificada 

quando os animais adquirem um comportamento semelhante ao “tédio” à 

permanência prolongada aos braços fechados do aparelho. 

Em conclusão, os resultados demonstraram que nem os procedimentos 

que melhoram a retenção da primeira exposição (diminuição do intervalo entre as 

exposições e aumento da duração da primeira exposição) nem o aumento do 

nível de ansiedade (pela utilização de animais de 45 dias de idade ou pela 
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administração do fármaco ansiogênico PTZ) modificaram a ausência do fenômeno 

de OTT na linhagem SHR. Tomados em conjunto, os resultados sugerem que o 

fenômeno de OTT não está relacionado nem com o aprendizado do 

comportamento de esquiva dos braços abertos do LCE nem com o nível de 

ansiedade na primeira exposição. Por outro lado, o fato de o animal SHR (que 

não apresenta OTT) ter um aumento da motivação para explorar o LCE em 

relação ao Wistar (e de esse aumento ser potencializado pelo benzodiazepínico) 

corrobora a hipótese de que o fenômeno de OTT ocorre devido a uma diminuição 

da motivação para explorar os braços abertos em uma reexposição ao LCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106



Conclusões 

 

6. CONCLUSÕES  

 

1) Os animais SHR não apresentam o fenômeno de one-trial tolerance (tolerância 

de primeira passagem – OTT) aos efeitos ansiolíticos de um benzodiazepínico no 

labirinto em cruz elevado (LCE). 

 

2) A ausência de OTT nos animais SHR não parece estar relacionada a um déficit 

da memorização da primeira exposição ao aparelho, uma vez que a ausência do 

fenômeno continua a ocorrer em situações em que essa memorização é facilitada 

(diminuição do intervalo entre as sessões e aumento da duração da primeira 

exposição). 

 

3) A ausência de OTT nos animais SHR não parece estar relacionada a um nível 

basal de ansiedade diminuído dessa linhagem, uma vez que a ausência de OTT 

continua a ocorrer em situações em que esse nível basal de ansiedade é 

aumentado (utilizando animais de 45 dias e a administração aguda de 

pentilenotetrazol antes da primeira exposição). 

 

4) Quando expostos prolongadamente ao labirinto em cruz elevado (LCE) tanto os 

ratos da linhagem Wistar normotensa como SHR apresentam uma diminuição 

progressiva da exploração dos braços abertos. Entretanto, ao contrário dos 

animais Wistar os SHR apresentam um retorno da motivação para explorar os 

braços abertos, talvez relacionado ao desenvolvimento de um estado de “TÉDIO” 

à permanência prolongada nos braços fechados. 
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7. HIPÓTESE PROPOSTA 

 

• Os benzodiazepínicos não tratam o medo inato aos braços abertos, mas 

sim o conflito existente entre a motivação de explorar um braço aberto 

desconhecido, mas ao mesmo tempo ameaçador. 

• Na segunda exposição, os braços abertos continuam ameaçadores, mas 

não desconhecidos. Não há, portanto, ”razão” para explorar os braços 

abertos. Não havendo conflito, os benzodiazepínicos são inefetivos na 

segunda exposição para a linhagem Wistar levando à ocorrência do 

fenômeno de one trial tolerance – OTT. 

• A linhagem SHR se “entedia” rapidamente à permanência nos braços 

fechados (fato coerente com um modelo animal de déficit de atenção e 

hiperatividade) o que leva à volta da motivação de explorar os braços 

abertos (ameaçadores). Há, portanto, novamente o estabelecimento de 

conflito e os benzodiazepínicos voltam a produzir seu efeito ansiolítico 

levando à ausência do fenômeno de OTT. 
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