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RESUMO 

Evidências apontam para um possível envolvimento do sistema endocanabinoide 

(SEC) na fisiopatologia da esquizofrenia devido a observações de ocorrência de 

sintomas psicóticos transitórios, em indivíduos após o consumo de Cannabis sativa. 

Foram detectadas concentrações elevadas de anandamida (AEA), um 

endocanabinoide agonista não seletivo de receptor canabinoide do tipo 1 (CB1), no 

líquido cefalorraquidiano e plasma de pacientes com esquizofrenia e concentrações 

reduzidas em algumas estruturas do tecido cerebral post mortem. Assim, tem sido 

investigado se a modulação do SEC, via bloqueio do receptor CB1, pode induzir 

efeitos antipsicóticos. Um modelo animal de esquizofrenia baseado em processos 

atencionais é o de inibição por pré-pulso (IPP) do reflexo de sobressalto acústico. 

Déficits de IPP se manifestam como distúrbios de atenção seletiva e refletem também 

déficits na integração do processamento de informação sensorial, tendo sido 

observados em pacientes com esquizofrenia. A via neural primária que medeia a 

resposta de IPP do reflexo de sobressalto acústico encontra-se no tronco encefálico, 

sendo o colículo inferior (CI) uma estrutura chave nesta circuitaria.  O objetivo deste 

estudo foi avaliar os efeitos da administração intracolicular de AEA (50 pmol/0.2 µl) na 

expressão da resposta de IPP do reflexo de sobressalto acústico em ratos. Verificou-

se também se o pré-tratamento com o antipsicótico atípico clozapina (5 mg/kg; i.p.), 

largamente utilizado na clínica, seria capaz de reverter possíveis déficits de IPP 

induzidos pela microinjeção intracolicular da AEA.  Os resultados mostraram que os 

ratos tratados com AEA apresentaram déficits de IPP em comparação ao grupo 

controle, corroborando dados da literatura onde o agonismo de receptores CB1 pode 

induzir déficits nesse modelo. O pré-tratamento com a clozapina atenuou os déficits 

de maneira não significativa. 

Palavras-chave: Esquizofrenia. SEC. Anandamida. Clozapina. IPP. Ratos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Evidence pointed to the possible involvement of the endocannabinoid system (ECS) 

in schizophrenia due to some observations such as the occurrence of psychotic-like 

symptoms after Cannabis administration. Elevated levels of anandamide (AEA), a non-

selective cannabinoid type 1 receptor (CB1r) agonist, have been detected in 

schizophrenia patients’ spinal brain fluid and plasma and reduced in some areas of 

postmortem brain tissue. It has been investigated if CB1r antagonism induces 

antipsychotic effects. An animal model of schizophrenia based on attentional 

processes is the pre-pulse inhibition (PPI) of the startle reflex. PPI deficits are 

manifested as selective attention disorders and reflect deficits in the integration of 

sensory information processing, having been observed in patients with schizophrenia. 

The primary neural pathway that mediates the PPI of the acoustic reflex response is 

found in the brainstem, with the inferior colliculus (IC) being a key structure in this 

circuit, which is also involved in regulation of social and emotional aversive behavior 

in rodents. In this sense, the aim of this study was to evaluate the effects of acute 

intracollicular administration of AEA (50 pmol/0.2 µl) on the expression of PPI of the 

acoustic startle reflex response in rats. It was also verified whether the pretreatment 

with the atypical antipsychotic clozapine (5 mg/kg; i.p.), widely used in the clinic, would 

be able to reverse possible deficits of PPI induced by the AEA intracollicular 

microinjection. Our results demonstrate that rats treated with AEA showed deficits of 

PPI compared to the control group, corroborating data from the literature where 

cannabinoid receptor agonism can induce deficits in this model. Clozapine 

pretreatment was able to not significantly reduce these deficits. 

Keywords: Schizophrenia. ECS. Anandamide. Clozapine. PPI. Rats. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.1.   Esquizofrenia 

1.1.2.   Abordagem Histórica e Sintomatologia 

A esquizofrenia (EQZ) atualmente é classificada como um transtorno 

psiquiátrico multifatorial, onde ocorre o acometimento de múltiplas funções mentais. 

Ao longo da história, os transtornos psiquiátricos têm sido objeto de investigação e o 

que entendemos como EQZ foi sendo construído ao longo do tempo. 

A EQZ, na época ainda sem nomenclatura ou classificação, despertou o 

interesse inicialmente de Morel (1809-1873) e Magnan (1835-1916), alienistas 

franceses iluministas. No final do século XIX a ascensão cultural alemã permitiu seu 

domínio sobre a psiquiatria europeia, trazendo figuras notáveis como Griesinger 

(1817-1869), Kahlbaum (1828-1899) e Hecker (1843-1909) cujos trabalhos inspiraram 

o pai da psiquiatria moderna, Kraepelin (1856-1926), responsável pela contribuição 

nosológica mais revolucionária do seu tempo, a criação do termo “dementia praecox” 

(Oliveira et al., 2010).  

O conhecimento que se tem atualmente sobre a EQZ é produto de um 

conceito que sofreu diversas transformações desde o final do século XIX (Silva, 2006; 

Maatz & Hoff, 2017). Kraepelin propôs o termo dementia praecox, ou demência 

precoce, na 4a edição de seu tratado, partindo da observação de pacientes jovens que 

após um período psicótico sofriam de condição relatada como "enfraquecimento 

psíquico", mas não necessariamente tornavam-se dementes; apesar do nome 

atribuído à doença, observava-se em mais de um quarto dos casos uma evolução 

favorável (Elkis, 2000). 

Na oitava e última edição de: a síndrome avolicional, identificada como a 

primeira descrição do conjunto de sintomas posteriormente alcunhados como 

negativos e a síndrome da perda da unidade interna que, segundo descrição do 

próprio Kraepelin, apresenta-se como no distúrbio das associações descrito por 

Eugen Bleuler (1857-1939), caracterizada por incoerência do pensamento, mudanças 

intensas do humor e inconstância do pragmatismo. Bleuler aceitou a entidade 

patológica que Kraepelin descreveu como demência precoce, mas discordou das 

ideias de início precoce e mau prognóstico implícito no nome. O conceito de EQZ foi 
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então proposto pelo autor em 1908 e publicado em 1911. Nesta publicação, Bleuler 

considerou a avolição como uma característica central da doença (Elkis, 2000; 

Galderisi et al., 2017). 

Bleuler aperfeiçoou duas variáveis: a ampliação na idade de início do quadro, 

uma vez que o transtorno poderia aparecer tardiamente, e uma maior ênfase na 

valorização de alguns sintomas classificados fundamentais para o diagnóstico (Maatz 

& Hoff, 2017). Esses sintomas fundamentais constituem os 6 "A": distúrbios das 

associações do pensamento, autismo, ambivalência, embotamento afetivo, distúrbios 

da atenção e avolição.  Sintomas como delírios, alucinações, distúrbios do humor ou 

catatonia eram considerados não essenciais ao diagnóstico e, portanto, acessórios. 

Apesar de a disfunção cognitiva não ser um critério de inclusão para o diagnóstico de 

EQZ nas classificações atuais, a conceituação atual menciona essas alterações entre 

os sintomas característicos da doença (Elkis 2000; Ferreira Junior, 2010). 

A necessidade clínica de identificar sintomas característicos da EQZ a fim de 

facilitar o diagnóstico marcou também outras décadas. Schneider em 1948 publica 

seus "sintomas de primeira ordem" (SPO), sendo: sonorização do pensamento; 

escutar vozes sob a forma de argumento e contra-argumento; escutar, com 

comentários, vozes que acompanham as próprias atividades; ter vivências de 

influência corporal; ter alterações de pensamento; sentir tudo como sendo feito ou 

influenciado pelos outros no campo dos sentimentos, pulsões e vontade; e ter 

percepção delirante (Schneider, 1959; Elkis, 2000). 

Os SPO exerceram grande influência sobre a psiquiatria britânica, sobretudo 

na elaboração do diagnóstico de EQZ pelo Present State Examination (PSE) que foi 

base para o exame de pacientes em 9 países, originando o International Pilot Study 

of Schizophrenia (IPSS), trabalho transcultural patrocinado pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) cujo objetivo era verificar sintomas interculturais comuns da EQZ. O 

estudo concluiu a EQZ como um transtorno psiquiátrico universal, caracterizado por 

alguns sintomas comuns que independiam da cultura, como alucinações auditivas e 

verbais, sonorização do pensamento, embotamento afetivo, ideias e delírios de 

referência (Elkis, 2000; Seidman & Mirsky, 2017). 

Os conceitos de Kraepelin, Bleuler e Schneider formaram a base para a 

compreensão de EQZ, estando presentes nos critérios diagnósticos que 
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operacionalizam o conceito da doença. Considerando a compreensão atual sobre a 

EQZ, trata-se de um transtorno psiquiátrico que tem como características principais 

alterações na afetividade, comportamento, vontade, percepção, linguagem, relações 

interpessoais, vida escolar, ocupacional, entre outros (Lima & Espíndola, 2015; Miret 

et al., 2016; Galderisi et al., 2015). 

A diferenciação entre as classes de sintomas se popularizou na década de 

80. Os sintomas positivos são caracterizados como aqueles em que ocorrem 

comportamentos adicionais nos momentos de crise psiquiátrica, dentre estes incluem-

se: delírios, alucinações, alterações de fala e de comportamento (como catatonia, 

transtornos dos movimentos, entre outros). Acredita-se que o conteúdo dos delírios e 

alucinações seja pautado de acordo com as particularidades de cada indivíduo, suas 

experiências de vida e as relações estabelecidas com os fatos ao seu redor, podendo 

ser considerada uma forma de comunicação de medos e impulsos (Oliveira et al., 

2012; Lang et al., 2015).  

Por vezes negligenciados, no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento 

terapêutico da psicose, os sintomas negativos despertaram interesse devido a 

hipóteses fisiopatológicas envolvendo o sistema glutamatérgico e desenvolvimento de 

novas moléculas visando atenuar os sintomas, bem como pesquisas em reabilitação 

e remediação cognitiva. Alcunha-se por sintomas negativos aqueles em que ocorre 

perda de função, como diminuição da atividade motora e psíquica, assim como de 

manifestações emocionais (afeto plano e anedonia). Esses sintomas podem ainda se 

manifestar devido causas secundárias à doença como privação social, quadros 

depressivos, ansiedade e efeitos colaterais de fármacos antipsicóticos (Oliveira et al., 

2012; Dollfus & Lyne, 2017; Galderisi et al., 2017). 

Apesar de o espectro dos sintomas negativos poder ser percebido como 

essencial na caracterização da EQZ, os sintomas positivos foram considerados 

prioritários nessa patologia e ocuparam posição central no diagnóstico (Dollfus & 

Lyne, 2017). O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V, 

2014) identifica a EQZ enquanto componente dos Transtornos do Espectro da 

Esquizofrenia e Outros Transtornos Psicóticos, sugerindo a avaliação desta conforme 

a presença/ausência de cinco sintomas críticos, que são: a. delírios, b. alucinações, 

c. discurso desorganizado, d. comportamento grosseiramente desorganizado ou 

catatônico, e. sintomas negativos (i. e., expressão emocional diminuída ou avolia). É 
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preciso que pelo menos dois desses sintomas estejam presentes pelo período de um 

mês, pelo menos um deles deve ser, necessariamente, a, b ou c e devem ter sido 

excluídos diagnósticos de transtornos de humor, transtornos atribuíveis à doença 

cerebral orgânica, intoxicação, dependência ou abstinência relacionada a álcool ou 

outras drogas (Araújo & Lotufo Neto, 2014). 

Há ainda uma terceira dimensão sintomática, visto que estudos indicam que 

déficits cognitivos podem ocorrer antes mesmo do início do transtorno, se acentuando 

na fase prodrômica (Ribeiro & Borges, 2005), evoluindo com o seu curso. 

Considerando-se as funções cognitivas como o conjunto de capacidades que 

habilitam os seres humanos a desempenharem diversas atividades no âmbito 

pessoal, social e ocupacional (Lima & Espíndola, 2015), o prejuízo causado a longo 

prazo devido as características crônicas, recorrência de sintomas agudos e possível 

deterioração destas funções pode ser de grande dimensão, variando de acordo com 

cada caso, tratamento e prognóstico. 

1.1.3.   Etiologia: Teorias Neuroquímicas 

A investigação neuroquímica tem desempenhado um papel importante no 

entendimento da etiologia da EQZ (Lieberman & Koreen, 1993), atualmente 

compreendida como uma doença multifatorial provavelmente originada através de 

interações patológicas entre áreas e circuitos neurais, estímulos ambientais e fatores 

genéticos. Hoffman e McGlashan (1993) enfatizam a necessidade da perspectiva 

integrada do cérebro derivada do fato de que suas capacidades provêm de vastas 

matrizes de neurônios que individualmente seriam insuficientes, visto que a eficiência 

do processamento de informações é alcançada através de interações neuronais que 

atuando de forma integrada ultrapassam a atuação de seus componentes modulares. 

Portanto, deve-se buscar entender como os neurônios formam microcircuitos e como 

estes microcircuitos formam redes complexas. 

1.1.3.1.  Hipótese dopaminérgica da esquizofrenia 

A evidência apontando para o envolvimento do sistema dopaminérgico na 

fisiopatologia da EQZ surgiu na década de 1970, com observações de que a eficácia 

clínica das drogas antipsicóticas estaria diretamente relacionada à sua capacidade 

em antagonizar receptores dopaminérgicos do tipo D2. A primeira publicação 

amplamente citada da hipótese dopaminérgica da EQZ foi de Matthysse em 1973, 



16 
 

sugerindo o transtorno como resultado da hiperfunção na neurotransmissão 

dopaminérgica, baseando-se na ação dos antipsicóticos. Adicionalmente, a 

administração de anfetamina e outros compostos que aumentam as concentrações 

extracelulares de dopamina pode induzir sintomas psicóticos semelhantes aos 

observados na EQZ. Estes dados foram apoiados por estudos que demonstraram que 

drogas que reduzem a concentração de dopamina reduziam também os sintomas 

psicóticos. Tal hipótese foi extensivamente explorada durante as décadas finais do 

século 20 como a principal teoria etiológica do distúrbio e gerou uma imensa 

quantidade de pesquisa básica e clínica (Inta et al., 2011; Howes et al., 2015; Edwards 

et al., 2016). 

1.1.3.2.  Hipótese glutamatérgica da esquizofrenia 

Em pacientes com EQZ, acredita-se que haja uma hipofunção dos receptores 

N-methyl-D-aspartato (NMDA), de modo que a via mesocortical seja inibida a partir do 

glutamato. Esse argumento é sustentado, por exemplo, pela utilização de drogas 

antagonistas do receptor NMDA, como a fenciclidina (PCP), conhecida popularmente 

como pó de anjo, que interage com o sistema glutamatérgico, de modo a promover o 

bloqueio do receptor NMDA no córtex, o que muitas vezes induz sintomas parecidos 

com os sintomas da EQZ (positivos, negativos e cognitivos). Em pacientes com EQZ, 

estas drogas induzem a exacerbação do quadro psicótico sendo o padrão dos 

sintomas semelhante ao padrão previamente experienciado pelos pacientes durante 

episódios psicóticos agudos (Lahti et al., 1995; Olney & Farber, 1995; Bressan & 

Pilowsky, 2003). Estas descobertas levaram ao uso de antagonistas do receptor de 

NMDA como modelo experimental para o estudo da doença (Howes et al., 2015; Hu 

et al., 2015; Stahl, 2018).   

Dessa forma, considera-se que vários sistemas de neurotransmissores 

possam estar relacionados à fisiopatologia da EQZ. Pesquisas científicas investigam 

as bases neurais e neuroquímicas que justifiquem os déficits comportamentais, 

cognitivos e motores, observados neste transtorno, avançando da clássica hipótese 

dopaminérgica da EQZ para um conjunto de vários modelos de disfunções de 

neurotransmissores que envolvem o sistema dopaminérgico, glutamatérgico, 

serotoninérgico, colinérgico, GABAérgico e, nos últimos 30 anos, endocanabinoide 

(Emrich et al., 1997; Müller-Vahl & Emrich, 2008; Fernandez-Espejo et al., 2009; 

Ferretjans et al., 2012; Zamberletti & Rubino, 2020). 
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1.1.3.3. Hipótese endocanabinoide da esquizofrenia 

 O sistema endocanabinoide (SEC) e seus componentes estão presentes no 

sistema nervoso central (SNC) e envolvidos em inúmeras funções fisiológicas atuando 

em receptores de membrana (Desfossés et al., 2010). Sua disfunção tem sido 

associada a estados fisiopatológicos, incluindo transtornos psiquiátricos (Parolaro et 

al., 2010). A alta expressão de receptores CB1 em diversas áreas cerebrais 

envolvidas na regulação da cognição e humor (amígdala, córtex e hipocampo) indica 

que o SEC esteja provavelmente envolvido na modulação destes processos (Costa et 

al., 2011). Evidências sugerem que mudanças na sinalização endocanabinoide e suas 

consequências na atividade neuronal podem ser importantes na etiologia da EQZ  

(Ferretjans et al., 2012). 

O SEC se baseia em sinalização lipídica e provavelmente se desenvolveu no 

início da evolução. Foi descoberto graças à identificação do primeiro receptor para o 

principal constituinte psicoativo da Cannabis sativa o delta-9-tetrahidrocanabinol, ou 

Δ9-THC, que foi isolado a partir de preparações com a erva (Gaoni e Mechoulam, 

1964). Seu primeiro componente identificado, o receptor canabinoide 1, ou CB1, foi 

rapidamente clonado e desde então extensas pesquisas levaram ao desenvolvimento 

de compostos sintéticos com alta potência e seletividade para o receptor CB1. Outros 

componentes do SEC foram, e ainda têm sido, descobertos e identificados 

(Fernandez-Espejo et al., 2009; Costa et al., 2011; Catani & Gasperi, 2016). 

 Além disso, tanto o consumo da Cannabis sativa quanto a administração de 

Δ9-THC (ou outros agonistas CB1) podem induzir efeitos psicotomiméticos (Costa et 

al., 2010). Com base nessas observações, foi proposta a hipótese de que a 

intensificação na neurotransmissão mediada por endocanabinoides (ECBs) poderia 

participar na fisiopatologia da EQZ (Emrich et al., 1997). De fato, há dados de 

alterações no SEC associadas a este transtorno, como a maior concentração de 

anandamida (AEA) e palmitoiletanolamida (PEA) no líquido cefalorraquidiano de 

pacientes (Leweke et al., 1999) que se correlacionou inversamente com a presença 

de sintomas psicóticos (Giuffrida et al., 2004). Esses dados foram explorados e 

correlacionados ao mecanismo de ação do canabidiol, que em comparação à 

amissulprida, exibiu um perfil de efeito colateral superior e induziu aumento dos níveis 

séricos de AEA, significativamente associado à melhora clínica. Os resultados 

sugerem que a inibição da degradação da anandamida, uma das ações do canabidiol 
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(CBD), pode contribuir para os efeitos antipsicóticos do CBD, potencialmente 

representando um novo mecanismo no tratamento da EQZ (Leweke et al., 2012). 

 Considerando o exposto, é crucial compreender como o sistema canabinoide 

endógeno pode estar alterado na EQZ, quais mecanismos ou moléculas são 

potenciais alvos terapêuticos ou como pode interagir com outros sistemas de 

neurotransmissão, como o GABAérgico e o glutamatérgico. Sabe-se que a 

administração de agonistas canabinoides aumenta a atividade de neurônios 

dopaminérgicos localizados na área tegmentar ventral (ATV; French et al., 1998), 

levando ao aumento da liberação de dopamina no estriado ventral ou nucleus 

accumbens (NAc; Ameri, 1999; Pierce & Kumaresan, 2006). Esse efeito deve-se à 

ativação de receptores CB1 localizados em interneurônios GABAérgicos na ATV e no 

NAc, levando a uma desinibição destas estruturas (Fernandez-Espejo et al., 2009; 

Zimmerman et al., 2019). 

 A sinalização endocanabinoide via AEA tem sido implicada em diversas 

funções neuronais e considerada um alvo promissor terapêutico para diversas 

desordens emocionais. Em relação à potencialidade da manipulação farmacológica 

do SEC como uma nova abordagem para o tratamento da EQZ, os achados 

experimentais ainda são controversos, com diferentes efeitos a depender do fármaco, 

dose, espécie e modelo experimental utilizado para mimetizar os sintomas positivos 

ou negativos. Consideradas as limitações, autores sugerem moduladores de SEC, 

como o SR141716 (rimonabanto) e o CBD, como possibilidades por demonstrarem 

propriedades antipsicóticas mais constantes em modelos de EQZ baseados em 

dopamina e glutamato, com perfil semelhante a um antipsicótico atípico (Parolaro et 

al., 2009), enquanto a atividade da AEA frente a esses modelos ainda não está 

totalmente esclarecida. 

A integração da hipótese endocanabinoide da EQZ à hipótese dopaminérgica 

e glutamatérgica é possível, uma vez que canabinoides exógenos ou endógenos 

parecem participar na disfunção da atividade dopaminérgica na via 

mesocorticolímbica, baseado em um mecanismo de retroalimentação que regula 

negativamente a liberação de dopamina nesta via (Fernandez-Espejo et al., 2009), o 

que produziria os sintomas positivos da EQZ que são amenizados por fármacos 

antagonistas de receptores D2.  
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 A participação do sistema glutamatérgico, envolvendo o bloqueio dos 

receptores NMDA, parece estar mais implicada na gênese dos sintomas negativos e 

déficits cognitivos observados neste transtorno (Howes, 2015). Dessa forma, 

considerar a combinação de uma hiperfunção dopaminérgica na via mesolímbica e 

uma hipofunção dos receptores NMDA na via mesocortical moduladas pelo SEC 

poderia fornecer um melhor entendimento dos aspectos clínicos da EQZ. 

1.2.   Sistema endocanabinoide: Origem, histórico e estrutura 

Ao longo da história a maconha despertou interesse em diversas culturas 

devido seu potencial psicotomimético, cujos efeitos foram utilizados em contextos 

ritualísticos, cerimoniais, sociais e terapêuticos. A classificação taxonômica da planta 

sofreu modificações ao longo da construção do conceito das Cannabis, sendo essa 

atualmente considerada a nomenclatura da espécie, havendo ainda subespécies 

(McPartland & Small., 2020). 

Mechoulam e colaboradores (1965) identificaram as estruturas químicas dos 

principais componentes da Cannabis sativa. A observação de que diversos 

canabinoides naturais e sintéticos podem se ligar a membranas do encéfalo de ratos 

(Howlett et al., 1990) de forma saturável e estereosseletiva (Pertwee, 1993) e que 

pequenas variações estruturais nas moléculas dos canabinoides ocasionavam 

grandes alterações de potência (Nikas et al., 2004) sugeriam fortemente a existência 

de um receptor para os canabinoides no sistema nervoso de mamíferos, ainda que 

nenhum ligante endógeno para esse receptor fosse conhecido. 
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Figura 1: Representação esquemática da ação endocanabinoide. Os ECBs são sintetizados 
e liberados pela membrana de neurônios pós-sinápticos segundo demanda após influxo de 
cálcio (1) e ativam receptores CB1 pré-sinápticos restringindo a atividade neural (2). AEA e 2-
AG são removidas da fenda sináptica por captação na pós e pré-sinapse, respectivamente (3) 
e uma vez dentro dos neurônios a AEA se acopla ao TRPV1 (com efeitos opostos à ativação 
do CB1; essa ativação pode ocorrer também durante a síntese da AEA) e é hidrolisada pela 
FAAH, enquanto a 2-AG sofre hidrolise pela MAGL (4). Adaptado de Saito et al. (2010). 

Dessa forma, Matsuda e colaboradores (1990) clonaram o primeiro receptor 

canabinoide e um segundo receptor foi identificado nos anos seguintes (Munro et al., 

1993). Os receptores foram nomeados pela União Internacional de Farmacologia 

Básica e Clínica considerando sua ordem de descoberta como receptores 

canabinoides do tipo 1 (CB1) e do tipo 2 (CB2). Ambos os receptores são acoplados 

à proteína G. No SNC o CB1 está primariamente localizado em terminais nervosos 

pré-sinápticos (Figura 1) e é responsável pela maioria dos efeitos 

neurocomportamentais dos canabinoides, enquanto o CB2 é o receptor canabinoide 

amplamente distribuído no sistema nervoso periférico e células imunológicas, 

podendo expressar-se também no SNC (Saito et al., 2010).  

Considerando as origens de sua descoberta, este sistema foi cunhado a partir 

da erva Cannabis sativa (maconha) cuja composição se baseia também em outros 

importantes fitocanabinoides além do Δ9-THC, como o canabinol e o CBD. Este último 

é um componente presente em quantidades relativamente elevadas na Cannabis 

sativa (até 40% dos extratos da planta) (Ferretjans et al., 2012) e que, embora não 

induza efeitos psicotrópicos típicos do uso da maconha como o Δ9-THC, tem 

demonstrado uma variedade de efeitos farmacológicos de ação central (Zuardi et al., 

1982; Fagherazzi et al., 2011; Hahn, 2017; Fogaça et al., 2018; Hartmann et al., 2019). 
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Devane e colaboradores (1992) identificaram o primeiro endocanabinoide, o 

N-araquidonoiletanolamina, ou AEA, enquanto uma segunda molécula, o 2-

araquidonoilglicerol (2-AG), foi identificada poucos anos depois (Mechoulam et al., 

1995). Os ECBs são moléculas derivadas de lipídios que atuam como ligantes 

endógenos para o SEC, sendo ambos produzidos a partir de derivados do ácido 

araquidônico sob demanda em resposta ao aumento da concentração intracelular de 

Ca2+ (Figura 1). No entanto, a AEA e 2-AG são sintetizados, transportados e 

inativados nos respectivos tecidos-alvo de maneira diferente. A síntese de AEA é 

catalisada a partir da clivagem da N-acil-fosfatidiletanolamina (NAPE) pela fosfolipase 

D específica de NAPE (NAPE-PLD), sendo degradada pela amida hidrolase de ácido 

graxo (FAAH) em ácido araquidônico livre e etanolamina. Por outro lado, o 2-AG é 

produzido a partir do diacilglicerol (DAG) pelas lipases DAG (DAGL) α ou β, sendo 

posteriormente hidrolisado principalmente pela monoacilglicerol lipase (MAGL) em 

ácido araquidônico e glicerol (Lipina & Hundal, 2016; Zou & Kumar, 2018).  

O SEC é, portanto, um sistema de sinalização por ligantes que tem sido 

implicado na regulação de uma ampla gama de processos fisiológicos e patológicos, 

incluindo a homeostase energética, doenças cardiovasculares, câncer e 

neurodegeneração (Lipina & Hundal, 2016) e que compreende receptores, agonistas 

endógenos e todo aparato bioquímico relacionado responsável por sintetizar essas 

substâncias e finalizar suas ações (Saito et al., 2010).  

Diferente de outros neurotransmissores, os ECBs atuam como mensageiros 

retrógrados extracelulares. Após sua síntese sob demanda a partir da membrana de 

neurônios pós-sinápticos, são liberados na fenda sináptica e ativam os receptores pré-

sinápticos. A modulação do influxo de cálcio que ocorre em decorrência dessa 

interação atua como segundo mensageiro, regulando a liberação de outros 

neurotransmissores nos neurônios pré-sinápticos. É dessa forma então que o SEC 

interage e modula outros sistemas neurotransmissores (Howlett, 2002; Saito et al., 

2010; Costa et al., 2011). Esse mecanismo retrógrado pode ser observado em 

representação na Figura 1, e sua ação é conhecida como supressão da inibição 

induzida por despolarização, ou supressão da excitação induzida pela despolarização, 

dependendo se os ECBs atuam em uma sinapse inibitória ou excitatória (Valdés-

Baizabal et al., 2017). 
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Ambas, AEA e 2-AG, induzem respostas celulares fisiológicas através da 

ativação de receptores CB1 e CB2. Os agonistas sintéticos de CB1 e/ou CB2 já foram 

utilizados para análise da regulação de processos celulares pelo SEC, sendo 

frequentemente aplicados em combinação com antagonistas seletivos destes 

receptores para determinar respostas específicas. Os bloqueadores de receptores 

canabinoides atuam por ligação competitiva, impedindo a ativação do receptor (ação 

antagonista)e/ou como agonistas inversos através da supressão espontânea da 

sinalização do receptor (sem ligantes) (Lipina & Hundal, 2016). 

De forma geral, o SEC otimiza a comunicação sináptica através da eliminação 

do fluxo de informação em sinapses específicas, garantindo um ajuste fino do 

processamento de informação em circuitos neurais. No hipocampo, os processos de 

plasticidade sináptica modulados pelo SEC têm importante participação nos 

mecanismos de aprendizagem e consolidação e extinção de memórias; no cerebelo e 

núcleos da base regulam circuitos envolvidos com aprendizagem implícita e rotinas 

motoras. No NAc, participa da modulação do sistema de recompensa e 

comportamentos motivados através da modulação da neurotransmissão 

dopaminérgica e na amígdala é importante no processo de extinção de memórias 

aversivas e do medo condicionado (Ferretjans & Salgado, 2013). 

Autores apontam que ocorre uma redução na concentração de AEA nas áreas 

supracitadas, induzida pela ação da FAAH, em resposta fisiológica ao estresse. Na 

amígdala basolateral, essa redução ativaria o circuito hipotálamo-pituitário-adrenal e 

aumentaria comportamentos ansiosos (Gunduz-Cinar et al., 2013). Bortolato e 

colaboradores (2006) demonstraram que a administração de AM404, inibidor de 

recaptação de AEA, levou ao aumento da concentração desse ECB em áreas 

envolvidas na regulação do estresse e respostas emocionais como hipocampo, tálamo 

e córtex pré-frontal (CPF) de ratos, produzindo efeitos ansiolíticos nos animais quando 

testados no modelo de labirinto em cruz elevado. Dessa forma, o aumento da 

concentração de AEA nessas áreas poderia estar associado à modulação de 

respostas de ansiedade, sendo este efeito prevenido pela administração de 

rimonabanto (Bortolato et al., 2006).  

Uma maior biodisponibilidade de ECBs induzida pela administração sistêmica 

de JZL195, um inibidor de hidrólise de AEA e 2-AG, estaria associada a um aumento 

na frequência do comportamento de brincar entre ratos adolescentes e um aumento 
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na interação social em ratos adultos. Em ambas as situações, estes efeitos 

comportamentais foram antagonizados pela administração de SR141716A. Por outro 

lado, o tratamento em maior dose (1mg/kg) não alterou o comportamento de brincar, 

induzindo efeito ansiogênico em ratos adolescentes e adultos. Esses resultados 

destacam as diferentes contribuições dos ECBs AEA e 2-AG na modulação do 

comportamento emocional em diferentes idades de desenvolvimento de ratos e 

através de diferentes dosagens, sugerindo que a manipulação farmacológica pode ser 

uma abordagem útil para investigação do papel desses ECBs em processos 

neurocomportamentais (Manduca et al., 2015). 

Nesse sentido, Trezza e Vanderschuren (2008, 2009) relatam que a 

neurotransmissão canabinoide pode melhorar ou inibir a interação social em ratos 

adolescentes a depender de como o SEC é estimulado. É relatado que ativação de 

receptores canabinoides durante o consumo de cânabis pode prejudicar o 

comportamento social (Connor et al., 2011), enquanto a liberação de ECBs sob 

demanda facilita a interação social, estimulada por agonistas canabinoides indiretos 

através de interação com a neurotransmissão opióide e dopaminérgica (Befort, 2015). 

Esses resultados explicitam a relação paradoxal entre a exposição à cânabis e o 

comportamento social, sugerindo que os inibidores de enzimas que degradam ECBs 

podem ser promissores para o tratamento de disfunções sociais. 

Através de estudos imuno-histoquímicos, Moldrich e Wenger (2000), 

demonstraram a presença de receptores CB1 no colículo inferior (CI). A presença de 

receptores canabinoides em determinado núcleo pode sugerir a presença de um 

sistema neuromodulatório endógeno que desempenha papel importante na regulação 

sináptica (Szabo et al., 2000; Gerdeman & Lovinger, 2001). Uma vez que esses 

receptores são encontrados no CI pode-se sugerir que este papel modulatório ocorra 

também nesta estrutura. 

1.2.1.   Receptores CB1   

O receptor canabinoide do tipo 1 foi clonado de tecidos de ratos, 

camundongos e humanos e exibe 97 a 99% de identidade de sequência de 

aminoácidos entre as espécies. São expressos densamente em todas as regiões do 

córtex (Figura 2) com alta concentração em estruturas como giro cingulado, no córtex 

frontal, no córtex somatossensorial secundário e córtex motor. No hipocampo, 
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estrutura envolvida na regulação de funções cognitivas como aprendizagem e 

memória espacial e declarativa, estudos autorradiográficos iniciais mostraram alta 

concentração de receptores CB1 em todos os subcampos, bem como no giro 

denteado (Hu & Mackie, 2015).  

Na amígdala, um filtro importante para informações sensoriais de natureza 

aversiva, desempenhando um papel importante na expressão de comportamento 

defensivo e emoções como ansiedade, que é dividida em um componente cortical 

(núcleos basolateral, lateral e basomedial, onde a maioria dos principais neurônios é 

glutamatérgica) e um componente estriado (núcleos central e medial, onde são 

maioria os neurônios GABAérgicos) (Swanson & Petrovich, 1998), são expressas 

altas concentrações de receptores CB1 principalmente nas células GABAérgicas do 

componente estriado. Os receptores CB1 são expressos em concentrações baixas a 

moderadas no NAc e estão também localizados nos terminais eferentes 

glutamatérgicos pré-frontais projetados para esse núcleo, bem como em terminais de 

axônios GABAérgicos no NAc (Hu & Mackie, 2015). 

Figura 2: Coloração imuno-histoquímica do receptor CB1 em seções sagitais fixadas em 
acetona do cérebro de ratos usando anti-CB1.83-98. OB = bulbo olfatório; Amg = amígdala; 
Hi = hipocampo; Th = tálamo; SC = colículo superior; IC = colículo inferior; Hi = hipotálamo; 
Cb = cerebelo. Adaptado de Pettit et al., 1998. 

A presença de alta densidade de CB1 nos gânglios da base– área 

intimamente envolvida na regulação do controle motor – e da sua interação com a 

dopamina sugerem uma importante relação do SEC com transtornos de movimento 

como a doença de Parkinson e de Huntington (Fernandez-Ruiz et al., 2002). Além 

disso, os CB1 têm se apresentado de maneira significativa em estruturas que podem 

estar envolvidas na fisiopatologia da EQZ como o CPF (D’Addario et al., 2017), 

hipocampo e NAc (Figura 2; Hu & Mackie, 2015), o que reforça a hipótese 
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endocanabinoide da EQZ, principalmente se considerada a evidência de uma maior 

densidade de receptores CB1 no CPF de pacientes com EQZ (Dean et al., 2001). 

1.3.   Colículo Inferior   

O CI tem disposição bilateral e é dividido em núcleo central, córtex dorsal e 

córtex externo (Figura 3). É o principal centro auditivo mesencefálico (Figura 4), com 

participação no processamento de informações auditivas e caracterizado pela 

convergência de projeções auditivas ascendentes e descendentes. O CI faz parte da 

via acústica primária, sendo centro auditivo obrigatório na produção de transmissões 

audiogênicas em que as informações auditivas são integradas e enviadas para o 

tálamo auditivo e núcleos de interface sensório-motora. Após a transformação do som 

em impulsos neurais na cóclea, os sinais são analisados por núcleos auditivos do 

tronco cerebral que, por sua vez, transmitem essas informações ao CI. Vias 

excitatórias, inibitórias e modulatórias convergem para neurônios únicos do CI que 

também recebem vias neuromodulatórias de fontes múltiplas(Nelson & Erulkar, 1963; 

Adams, 1979; Leitner  & Cohen, 1985; Hoffman et al., 1993; Casseday & Covey, 1996; 

Sandner et al., 2002; Ayala et al., 2015; Ono et al., 2017). 

 

Figura 3: Fotomicrografia do CI de ratos Wistar e suas divisões neuroanatômicas: núcleo 
central, córtex dorsal e córtex externo. Modificado de Khazipov et al., 2015. 
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Na maioria dos centros auditivos do tronco cerebral, os neurônios têm uma 

matriz diversificada de estrutura morfológica e molecular correlacionada fortemente 

com a conectividade e o papel funcional (Malmierca & Young, 2014), sendo essencial 

considerar componentes excitatórios e inibitórios para explicar a função de um circuito 

neural (Nelson & Erulkar, 1963; Ono et al., 2017). Evidências apontam que as 

aferências excitatórias para o CI são feitas através de projeções glutamatérgicas 

advindas dos núcleos cocleares (NC) ventral e dorsal, oliva superior lateral e medial e 

núcleo ventral do lemnisco lateral; as inibitórias são mediadas por GABA e glicina, 

onde a inibição glicinérgica afere da oliva superior ipsilateral lateral e do núcleo ventral 

do lemnisco lateral, enquanto as entradas GABAérgicas surgem de várias fontes 

extrínsecas e intrínsecas. As fontes GABAérgicas extrínsecas incluem a oliva superior 

lateral e o núcleo paraolivar superior, o núcleo ventral do lemnisco lateral 

ipsilateralmente e o núcleo dorsal do lemnisco lateral bilateralmente. Existem, ainda, 

influências neuromodulatórias mediadas por projeções noradrenérgicas, 

serotoninérgicas, dopaminérgicas e colinérgicas (Faingold et al. 1991; Ayala et al., 

2015).  

 

Figura 4: Corte sagital de encéfalo de Rattus norvegicus, evidenciando a posição anatômica 
do CI (delimitado pela linha vermelha) no mesencéfalo. IC: colículo inferior. Adaptado de 
Lockmann & Moraes (2013). 

 

Respostas anormais do tronco encefálico e déficits sensoriais têm sido 

associados à presença de alucinações auditivas, que estudos de neuroimagem 

revelaram estar relacionados a uma ativação do CI. Nesse sentido, alucinações 
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auditivas foram observadas após lesões de áreas subcorticais da via auditiva, 

incluindo o CI, e estudos de ressonância magnética revelaram anormalidades 

estruturais e metabólicas no hemisfério direito do CI na EQZ (Kang et al., 2008). 

Apesar do envolvimento da disfunção talâmica e do tronco cerebral na fisiopatologia 

da doença já ser considerado há décadas e dos déficits no processamento sensorial 

serem consistentemente relatados, tanto no domínio auditivo quanto visual, e 

correlacionados à severidade do quadro, Gaebler e colaboradores (2020) 

demonstraram recentemente pela primeira vez que déficits na detecção de alterações 

auditivas na EQZ emergem à nível subcortical e se propagam ao longo da via auditiva, 

contribuindo para os já conhecidos déficits nas áreas corticais. 

Quanto as alterações prevalentes no hemisfério direito do CI, autores têm 

implicado seu envolvimento em sintomas positivos. Considerando a conectividade 

funcional com o córtex temporal superior, O'Daly e colaboradores (2007) 

demonstraram a diminuição do volume do giro temporal superior direito em pacientes 

com EQZ com alucinação auditiva persistente. Além disso, a ativação proeminente do 

hemisfério direito, incluindo o do CI, durante alucinações auditivas também foi 

evidente em um estudo funcional de neuroimagem (Shergill et al., 2000). 

Considerados os achados, autores sugerem que o hemisfério direito pode mediar 

preferencialmente a disfunção cognitiva auditiva da EQZ. 

Além do processamento auditivo, o CI tem sido relacionado ao processamento 

de respostas aversivas; deve-se considerar sua conexão funcional com a amígdala, 

um filtro importante para informações sensoriais de natureza aversiva que 

desempenha papel importante na expressão do comportamento defensivo (McIntosh 

& Gonzalez-Lima, 1998; Brandão et al., 1999;Nobre et al., 2004). Descobertas 

recentes sugerem que a amígdala basolateral exerce modulação sobre a codificação 

da informação sensorial nos estágios iniciais da via sensorial (Simões et al., 2020). 

Além disso, tem sido sugerido que respostas defensivas não condicionadas no CI são 

mediadas pelo mecanismo de N-metil-D-aspartato(NMDA), cuja disfunção é 

consistentemente implicada na fisiopatologia da EQZ (Goff & Wine, 1997).  

Brandão e colaboradores (1993; 1999) demonstraram evidências do 

envolvimento do CI na modulação de respostas aversivas, como o estímulo auditivo 

emparelhado ao choque nas patas provocando respostas condicionadas de medo. A 

observação de que aumentos graduais na estimulação elétrica no CI de ratos induzem 
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de maneira progressiva respostas aversivas de congelamento e fuga mostram que 

essa estrutura conjuntamente como hipotálamo medial, a matéria cinzenta 

periaquedutal dorsal e a amígdala, faz parte do sistema cerebral aversivo. As 

evidências apresentadas pelos autores indicam que o CI está envolvido na modulação 

de respostas defensivas organizando os comportamentos e manifestações 

autonômicas características destas respostas. 

Sendo assim, o CI atuaria de maneira semelhante ao colículo superior (CS) 

em relação ao processamento de informação visual aversiva, elaborando estados 

motivacionais aversivos que podem ser modulados por mecanismos GABAérgicos 

(Calvo & Coimbra, 2006), serotoninérgicos (Hurley et al., 2002) e opioides (Calvo et 

al., 2018). Adicionalmente, o CI está relacionado não apenas ao comprometimento da 

atenção, mas também a uma alteração na percepção dos sons. Sabe-se que um pré-

estímulo acústico fraco antes da estimulação acústica reduz a percepção do som, e 

tem sido relatado empobrecimento dessa redução da percepção sonora em pacientes 

com EQZ. Esses déficits sensório-motores têm sido associados a alterações à nível 

de CI, visto que essa estrutura desempenha um papel relevante na percepção dos 

sons (Li et al., 1998; Martínez-Granados et al., 2014). 

Outros sistemas de neurotransmissão parecem estar associados à modulação 

do CI. Estudos anatômicos e fisiológicos demonstraram que os ECBs modulam o 

processamento neural em sistemas sensoriais, incluindo o sistema auditivo (Czesnik 

et al., 2007; Da Silva et al., 2012). Sendo os receptores CB1 expressos no CI (Moldrich 

& Wenger, 2000; Penzo & Penã, 2009; Casteels et al., 2014; Valdés-Baizabal et al., 

2017; Liu et al., 2020), evidências apontam que assim como os ECBs modulam 

propriedades eletrofisiológicas em neurônios de estruturas como o núcleo coclear 

(Zhao et al., 2009; Sedlacek et al., 2011) estes também modulam respostas a nível de 

CI (Medeiros et al., 2016). Existem ainda relatos de que tarefas envolvendo atenção 

seletiva acústica modulam a ativação do CI em humanos (Rinne et al., 2008). 

1.4.   Reflexo de Sobressalto 

 Por mais de 50 anos o reflexo de sobressalto tem sido o foco de inúmeras 

investigações, sendo inicialmente conceituado como um circuito primário de 

sobressalto acústico em mamíferos (Swerdlow et al., 1992), o reflexo é caracterizado 

por uma contração rápida dos músculos faciais e corporais, provocada por um súbito 



29 
 

e intenso estímulo tátil, visual ou acústico. O padrão de sobressalto consiste no 

fechamento palpebral e contração dos músculos faciais, cervicais e esqueléticos, além 

de os comportamentos em curso cessarem e haver aceleração da frequência 

cardíaca. 

 

Figura 5: Ilustração da resposta de sobressalto (RS) acústico de um rato cerca de 30ms após 
o início da exposição ao estímulo. Na parte inferior da figura há o balistograma da RS acústico 
de corpo inteiro. Adaptado de Koch (1999). 

 

O reflexo de sobressalto é, portanto, uma reação de corpo inteiro que consiste 

nas reações supracitadas e ilustradas na Figura 5, sendo desencadeadas após um 

estímulo intenso inesperado e que ocorre em uma variedade de espécies animais e 

em humanos, podendo ser analisada como parâmetro para diversos modelos 

experimentais utilizados em investigações de vários tipos de transtornos psiquiátricos, 

estando a EQZ entre estes. Este padrão de resposta é sugestivo de uma função 

protetora de reflexo contra o ataque de um predador ou outro evento semelhante e da 

preparação do animal para uma resposta de fuga ou luta (Koch, 1999; Degroote et al., 

2017).  

 Existem características que tornaram o reflexo de sobressalto ideal para 

desenvolvimento de protocolos de estudos do controle neural de comportamentos 

simples. Dentre elas, o fato de o sobressalto poder ser medido automaticamente, tanto 
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em humanos quanto em ratos, utilizando parâmetros de estímulo idênticos, o que 

torna esse comportamento possível de ser quantificado e comparado de maneira 

confiável entre as espécies. Inclusive, os resultados obtidos em estudos com animais 

têm sido extrapolados para humanos, o que implica que a compreensão dos 

mecanismos neuronais subjacentes ao reflexo de sobressalto acústico, assim como a 

plasticidade de tais mecanismos em ratos, pode ajudar a entender a integração 

sensório-motora humana (Swerdlow et al., 1992; Koch, 1999). 

1.5.   Modelo Experimental de Inibição por Pré-Pulso do Reflexo de 

Sobressalto Acústico 

 Modelos experimentais animais tem se mostrado aliados essenciais para o 

avanço da medicina, sendo de importância crescente na psiquiatria. Baseado na 

resposta reflexa de sobressalto, o modelo da IPP do reflexo de sobressalto acústico, 

cuja validação no Brasil ocorreu com o trabalho realizado por Rosa e colaboradores 

(2005), tem sido amplamente utilizado como modelo animal de EQZ. A resposta de 

IPP do reflexo de sobressalto ocorre quando um estímulo fraco (pré-pulso), 

geralmente acústico, é apresentado em um intervalo de 10 até 200 ms antes de um 

estímulo acústico forte (pulso), reduzindo a magnitude da RS, fenômeno ilustrado na 

Figura 6. A IPP, portanto, refere-se à redução na RS produzida quando um estímulo 

de baixa intensidade é apresentado pouco antes do estímulo de sobressalto (Geyer 

et al., 2001; Rosa et al., 2005; Young et al., 2011; Degroote et al., 2017). 
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Figura 6: Esquema ilustrativo do processo da resposta de IPP. (A) Um pulso (P) gera uma 
resposta de sobressalto (S); (B) que é reduzida quando um pré-pulso (PP) acima do ruído de 
fundo é apresentado antes do P. O intervalo de apresentação representa o tempo 
compreendido entre as apresentações de pré-pulso e pulso. Adaptado de Schmajuk & 
Larrauri, 2005. 

Em todas as espécies de mamíferos estudadas, incluindo a humana, o pré-

pulso reduz ou impede a RS causada pelo pulso. O déficit na resposta de IPP, 

excluindo-se a possibilidade de déficits motores que reduzam esse reflexo, poderia 

ser explicado, portanto, pela incapacidade de prestar atenção ao pré-pulso, de tal 

modo que pode ocorrer em todas as condições que incluem prejuízo atencional. Tais 

déficits se manifestam como distúrbios de atenção seletiva e refletem problemas na 

integração do processamento de informações, tendo sido observados em pacientes 

com EQZ (Sandner et al., 2004; Young et al., 2011; Haß et al., 2017; Takahashi & 

Kamio, 2018), transtorno obsessivo compulsivo (TOC), transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT), doença de Huntington e síndrome de Tourette (Geyer et al., 2001).  

Numerosos estudos foram conduzidos com IPP para compreender os circuitos 

neurais subjacentes ou testar modelos animais de fisiopatologias específicas, uma 

vez que os resultados são geralmente coerentes entre modelos animais pré-clínicos 

e seres humanos (Degroote et al., 2017; Haß et al., 2017), sendo atualmente um 

modelo amplamente utilizado para mimetizar sintomas positivos e cognitivos da EQZ 

em ratos (Goktalay et al., 2014). 
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Evidências indicam que a resposta de IPP pode ser modulada pela 

neurotransmissão dopaminérgica e/ou serotoninérgicos (5-HT) (Dai et al., 2004; 

Halberstadt & Geyer, 2016; Lehner et al., 2018), onde a hiperfunção dopaminérgica 

na via mesolímbica estaria relacionada aos sintomas psicóticos positivos e ao déficit 

de IPP em roedores (Satake et al., 2012). Corroborando essa hipótese, o déficit de 

IPP produzido pela administração de agonistas dopaminérgicos diretos (como a 

apomorfina) ou indiretos (d-anfetamina) é revertido pelo tratamento com antipsicóticos 

típicos e atípicos (Satake et al., 2012). 

Adicionalmente, evidências apontam que lesões no CI reduzem ou bloqueiam 

a resposta de IPP sem afetar a linha de base da amplitude do sobressalto (Li et al., 

1992). Leitner e Cohen (1985) e Saitoh e colaboradores (1987) sugeriram que o CI 

seria ativado pela apresentação do pré-pulso acústico, gerando o fenômeno inibitório 

na RS. Consistente com a proposta de que o CI medeia a IPP, Li e Yeomans (2000) 

e Silva e colaboradores (2005) mostraram que a estimulação elétrica do CI, 

antecedendo a apresentação do estímulo acústico de sobressalto, mimetiza um pré-

pulso acústico, levando a uma inibição ótima do reflexo de sobressalto. Dessa forma, 

acredita-se que o CI seja uma estrutura crítica da via auditiva mediando a resposta de 

IPP. 

1.5.1.   Circuitos Neurais Envolvidos na Resposta de Inibição 

por Pré-Pulso do Reflexo de Sobressalto Acústico 

Em 1982, Davis e colaboradores publicaram o que foi considerado o primeiro 

estudo sistemático da via primária mediando a RS acústico em ratos, com base em 

uma série de experimentos utilizando lesões eletrolíticas e excitotóxicas em várias 

estruturas ao longo do circuito da RS foram sendo elencadas. Neste trabalho, os 

autores sugeriram que o circuito neural primário que medeia o reflexo de sobressalto 

acústico, consistiria basicamente dos NC, núcleo reticular caudal da ponte (nRCP) e 

neurônios motores da medula espinhal (Figura 7B). Lesões nestas estruturas 

eliminam a RS, enquanto a estimulação elétrica desencadeia respostas similares a 

esta. O estímulo acústico provoca um sinal que é transmitido a partir do nervo auditivo, 

segue pelo núcleo coclear ventral, os núcleos do lemnisco lateral, o núcleo reticular 

caudal da ponte, os interneurônios espinhais e alcança, por fim, os neurônios motores 

espinhais, responsáveis pela RS (Davis, 1982).  
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Uma hipótese provável proposta para o circuito neural primário envolvido na 

mediação da resposta de IPP envolveria os NC, CI, CS, núcleo tegmental pedúnculo-

pontino (nTPP), nRCP e neurônios motores da medula espinhal (Schmajuk & Larrauri, 

2005). (Figura 7A). O nRCP seria o ponto de interconexão com o circuito da RS 

acústico (Lingenhohl & Friauf, 1994; Willott & Carlson, 1995). Tem sido proposto que 

o nTPP inibe o nRCP, provavelmente pela ativação de uma projeção inibitória 

colinérgica originária no nTPP para o nRCP, levando a inibição da RS (Koch et al., 

1993; Swerdlow & Geyer, 1993; Koch, 1999). Outras estruturas estariam envolvidas 

na modulação da resposta de IPP como a ATV, o NAc e o pálido ventral (PV) 

(Schmajuk & Larrauri, 2005). Dessa forma, circuitos neurais distintos estariam 

envolvidos na mediação da RS acústico e IPP. 

 

Figura 7: Vias que medeiam o reflexo de sobressalto acústico e a IPP, sendo divididas no 
esquema por uma linha contínua. As setas contínuas indicam a sequência direta de estruturas 
envolvidas na emissão de uma resposta, enquanto a seta pontilhada indica uma segunda via 
que ocorre a partir do estímulo de pré-pulso A via de inibição por pré-pulso inclui os núcleos 
cocleares (NC), colículo inferior (CI) e superior (CS), núcleo tegmental pedúnculo-pontino 
(nTPP), núcleo reticular caudal da ponte (nRCP) e neurônios motores da medula espinhal (A). 
Os principais componentes do reflexo de sobressalto acústico incluem os NC, nRCP e 
neurônios motores da medula espinhal (B). O nRCP atuaria na interface sensório-motora entre 
as vias de sobressalto e de IPP. Modificado de Koch (1999) e Schmajuk e Larrauri (2005). 

 O teste de IPP pode também fornecer informações preditivas sobre a 

interação social (IS), modelo experimental indicativo dos sintomas negativos da EQZ. 

Goktalay e colaboradores (2014) identificaram que animais com menor inibição da 

amplitude de sobressalto basal apresentaram também menor tempo de interação 

social e menor distância percorrida quando comparados ao grupo com maior inibição 

basal. No entanto, a mesma correlação não foi observada em relação ao teste de 

labirinto em cruz elevado, utilizado para avaliação de níveis gerais de ansiedade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.   Objetivo geral 

Investigar o envolvimento do SEC do CI na modulação da resposta de IPP do 

reflexo de sobressalto acústico em ratos Wistar machos. 

2.2.   Objetivos específicos 

-Verificar o efeito da microinjeção intracolicular (i.c.) de AEA, agonista CB1, 

nas respostas de IPP e amplitude de sobressalto em ratos; 

- Verificar se o pré-tratamento com o antipsicótico atípico clozapina seria 

capaz de reverter possíveis déficits na resposta de IPP induzidos pela microinjeção 

i.c. de AEA. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.   Animais 

Foram considerados para obtenção dos dados apresentados 23 ratos Wistar 

machos pesando 250-300g provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos 

Experimentais para a Medicina e Biologia (CEDEME) da Universidade Federal de São 

Paulo. Os animais foram agrupados em quatro por gaiolas-viveiros com livre acesso 

à água e ração. O biotério possui um programa de iluminação artificial com ciclo de 

luz claro-escuro de 12 h x 12 h, com início do período claro as 7:00 h e temperatura 

controlada em 23 ± 1° C. Os protocolos experimentais foram desenvolvidos em 

concordância com os preceitos éticos de experimentação animal adotados pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) com a aprovação da 

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

sob o registro de número 3767030518. 

3.2.   Drogas 

Foi utilizado o canabinoide endógeno anandamida (AEA; 50 pmol; Tocris, 

USA), agonista canabinoide, dissolvido em Tocrisolve 100, em microinjeções no CI 

ministradas em volume de 0.2 µl. Utilizamos também o antipsicótico atípico clozapina 

(5 mg/kg; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) dissolvido em HCL 0.1 N 

complementado com água destilada para o volume apropriado (pH = 5.0-6.0), 

administrado intraperitonealmente (i.p.) em volume de 1 ml/kg do peso do animal. Os 

animais do grupo controle receberam microinjeções em volume equivalente de veículo 

e administrações intraperitoneais em volume equivalente de salina. 

Todas as soluções foram preparadas no dia do teste. As doses foram 

escolhidas baseadas em estudos prévios (Medeiros et al., 2016; De Oliveira et al., 

2017). Cada animal recebeu uma única combinação de drogas. 

3.3.   Grupos Experimentais 

O total de indivíduos foi distribuído entre os três grupos experimentais 

conforme demonstrado na  Tabela 1. 
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Teste de inibição por pré-pulso do reflexo de sobressalto acústico 

Grupos 

Experimentais Intraperitoneal Intracolicular N de animais 

Salina/Veículo 1 ml/kg 0.2 µl 8 

Salina/AEA 1 ml/kg 50 pmol/0.2 µl 8 

Clozapina/AEA 5 mg/kg 50 pmol/0.2 µl 7 

Tabela 1: Distribuição dos grupos experimentais de acordo com o tratamento, dosagem das 
administrações e número de animais por grupo para o teste de IPP do reflexo de sobressalto 
acústico. 

 

3.4.   Equipamentos  

3.4.1.   Caixa de Sobressalto 

A caixa de sobressalto foi utilizada no teste de IPP. A RS foi registrada por 

meio de uma plataforma de resposta sensível à pressão (estabilímetro). Cada animal 

foi acomodado em uma caixa de restrição composta por barras de aço inoxidável com 

dimensões internas de 16,5 x 9,5 x 7,6 cm, suspensa em uma armação de PVC de 25 

x 13,5 x 9 cm. A base da caixa de restrição foi firmemente ajustada à plataforma por 

meio de 4 parafusos. As caixas de restrição foram fixadas separadamente em duas 

caixas idênticas (64 x 60 x 40 cm, Insight) de atenuação sonora fabricadas em madeira 

possuindo revestimento acústico de espuma (Figura 8). 
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Figura 8: A imagem representa a caixa de sobressalto contendo o animal em situação 
experimental durante o teste de IPP. (A) plataforma de resposta com estabilímetro, (B) caixa 
de restrição e (C) alto-falante. Imagem cedida por De Oliveira et al. (2017). 

 

A cada RS do animal é gerada pressão na plataforma que é captada por 

sensores, amplificada, convertida de sinal analógico para digital e analisada por um 

programa computacional que armazena e representa graficamente os dados desta 

resposta. A apresentação dos estímulos, tipo, duração e intensidade também foram 

computadorizadas através de uma interface. A resposta do sobressalto foi medida 

durante os primeiros 200 ms após a apresentação do estímulo de sobressalto. O 

estímulo de sobressalto acústico é caracterizado por um ruído branco de intensidade 

de 120 dB e duração de 50 ms, emitido por um alto-falante localizado a 10 cm de 

distância da caixa de restrição.  

3.5.   Procedimentos e Delineamento Experimental 

3.5.1.  Cirurgia Estereotáxica 

Os animais receberam de forma profilática o antibiótico cefalotina sódica (60 

mg/kg, via s.c.); foram anestesiados com a associação de cetamina (100 mg/kg), 

xilazina (10 mg/kg), acepromazina (1 mg/kg) e fentanil (0,05 mg/kg) em uma mesma 

seringa de volume 1 ml, i.p.. Foram levados a um aparelho estereotáxico onde o crânio 

foi fixado pelo rochedo temporal e incisivos superiores. Os animais foram submetidos 

a tricotomia e receberam aplicação subcutânea (s.c.) do anestésico local cloridrato de 

lidocaína (Harvey) sob a epiderme craniana. 
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Figura 9: (A) Animal posicionado em máquina estereotáxica com superfície craniana exposta 
exibindo o lambda e exemplificação das coordenadas utilizadas para localizar o CI. (B) 
Imagens do Atlas de Paxinos e Watson (2005) ilustrando cortes coronal (com exemplificação 
do posicionamento da cânula guia e espalhamento da droga microinjetada) e transversal, com 
CI evidenciado por setas. 

 

Após a incisão, o tecido subcutâneo foi removido, assim como o periósteo (por 

raspagem, com auxílio de pinça e algodão). Já com a superfície craniana exposta e 

ajustada em posição horizontal, tomando-se o lambda como referência e seguindo as 

coordenadas do Atlas de Paxinos e Watson (2005): anteroposterior = -1,2 mm; médio-

lateral = +/- 1,5 mm; dorsoventral = -4,5 mm (Figura 9A) foi feito um orifício com uso 

de uma broca elétrica para o implante da cânula guia (Figura 9B) no CI. A cânula foi 

fixada ao crânio do animal por meio de resina acrílica dental (JET) e parafusos 

previamente fixados, sendo posteriormente selada com um fio de aço inoxidável para 

protegê-la de obstrução, conforme Figura 10. Esse fio só foi retirado no momento da 

microinjeção durante a sessão experimental. 

B A 
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Figura 10: Animal posicionado em aparelho estereotáxico apresentando cânula guia para 
microinjeção já fixada ao crânio. 

 

Ao término da cirurgia cada animal recebeu, por via s.c., uma injeção de anti-

inflamatório e analgésico meloxican 2% (20 mg/kg), aplicação que se repetiu a cada 

24 horas por 3 dias consecutivos. Para hidratação imediatamente após o 

procedimento cirúrgico, os animais receberam solução de NaCl 0,9%, na taxa de 

manutenção (15 ml/kg; s.c.). Os ratos ficaram em caixas individuais aquecidas por 

bolsas térmicas coberta por flanela, em contato indireto com o animal, sem maravalha, 

e sob observação até recuperação anestésica completa. Após esse período, os 

animais retornaram as suas gaiolas de origem, permanecendo em repouso por 5 dias, 

com livre acesso a água e ração, sendo monitorados diariamente quanto à dor, 

estresse e condições clínicas. Eventuais sinais condizentes com dor foram 

comunicados ao veterinário responsável que providenciou medidas cabíveis à 

situação. Tal episódio ocorreu apenas uma vez, sendo solucionado pela adoção do 

protocolo de extensão de aplicação da dose de anti-inflamatório por mais um dia. 

3.5.2.  Sessão de Balanceamento para o Teste de Inibição por Pré-

Pulso 

No sexto dia após a cirurgia para implantação da cânula-guia no CI todos os 

animais foram submetidos à sessão balanceamento, cuja finalidade foi compor os três 

grupos experimentais com médias de amplitudes de sobressalto similares em uma 

tentativa de reduzir a variabilidade entre grupos. Os ratos foram colocados 

individualmente na caixa de sobressalto por 5 min para habituação e após receberam 

18 apresentações de PULSO APENAS (120 dB, 40ms) e 6 apresentações de PRÉ-
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PULSO+PULSO (pré-pulso: 77 dB, 20ms), com um intervalo médio de 15 s entre as 

apresentações, variando entre 7 e 23 s (Powell et al., 2005). A amplitude média do 

sobressalto de cada animal ao longo das 24 apresentações de estímulos sonoros foi 

utilizada para compor os grupos experimentais. Através da obtenção do valor das 

médias de amplitude de sobressalto basal, esta sessão intenta auxiliar a composição 

de grupos experimentais mais equilibrados, com menor variabilidade entre si, visto 

que cada indivíduo apresenta naturalmente uma amplitude de sobressalto basal 

variável entre sujeitos e que, em grupos não balanceados, pode causar viés. Dessa 

forma, eles apresentaram médias de amplitude de sobressalto similares antes de 

passarem pela manipulação farmacológica. As caixas de sobressalto foram limpas 

com álcool 20% entre cada sessão experimental para evitar pistas olfativas. O tempo 

total da sessão foi de 10 minutos. No dia seguinte a sessão de balanceamento, os 

animais foram testados para o IPP (Figura 11). 

 

 

Figura 11: Linha temporal de delineamento experimental apresentando as etapas de 
execução do experimento de IPP desde a chegada dos animais ao biotério até o dia da 
eutanásia. Legenda anexa à imagem. 

 

3.5.3.   Teste de Inibição Por Pré-Pulso do Reflexo de Sobressalto 

Acústico 

No dia seguinte à sessão balanceamento, os animais receberam injeção 

intraperitoneal de salina ou CLZ e dez minutos após receberam microinjeção de 

veículo ou AEA 50pmol 0.2µL no CI. Imediatamente após, cada animal foi submetido 

ao teste de IPP do reflexo de sobressalto acústico. 
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Foram colocados individualmente na caixa de sobressalto por 5 minutos para 

habituação com o ruído de fundo de 70 dB. Este ruído persistiu ao longo de toda a 

sessão. Imediatamente após, cada animal recebeu um Bloco de 64 apresentações 

acústicas divididos em: 22 PULSO APENAS (120 dB de ruído branco, duração de 40 

ms); 18 PRÉ-PULSO APENAS (75, 80 ou 85 dB; tom puro, 3.000 Hz de frequência, 

duração 20 ms), sendo 6 apresentações de cada intensidade de pré-pulso; 18 PRÉ-

PULSO+PULSO, compondo 6 apresentações de cada intensidade de pré-pulso (75, 

80 ou 85 dB; tom puro, 3.000 Hz de frequência, duração 20ms), apresentados 100 ms 

antes do pulso de 120 dB  (de ruído branco, 40ms) e 6 apresentações sem estímulo 

(NO-STIM; Powell et al., 2005)., que inclui apenas o ruído de fundo. Elas são utilizadas 

para acessar a atividade motora geral do animal.  

O total de 64 estímulos acústicos foi distribuído randomicamente ao longo da 

sessão. O Bloco Treino consistiu em 5 apresentações de PULSO APENAS (P 120) no 

início da sessão (com o intuito de se obter um nível relativamente estável de 

reatividade ao sobressalto para o resto da sessão) e outras 5 apresentações de P 120 

ao final da sessão (a fim de verificar se o animal continuou sensível aos estímulos 

após consecutivas exposições ao longo do teste). As respostas do Bloco Treino não 

foram utilizadas para o cálculo de IPP. O intervalo médio entre cada tentativa foi de 

15 s, variando entre 7 e 23 s (Kodsi & Swerdlow, 1997). As apresentações as quais 

os sujeitos foram submetidos estão ilustradas na Figura 12 abaixo. 
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Figura 12: Exemplificação da apresentação randomizada dos estímulos durante a sessão 
teste de IPP. 

 

As respostas de cada animal foram registradas e armazenadas no disco rígido 

do computador e, posteriormente, transferidas para planilhas de Excel para análise 

off-line dos dados. 

3.5.4.  Perfusão e Histologia 

Ao final dos experimentos, os animais foram eutanasiados através de uma 

superdose de xilazina (50mg/kg) e cetamina (500mg/kg) injetados i.p. com efeito entre 

3 e 5 minutos. A seguir, o corante azul de Evans (2%) foi microinjetado no CI, no 

mesmo volume da droga anteriormente utilizada (0.2 µl). Os animais foram, então, 

perfundidos intracardiacamente com solução de salina 0,9% seguida de formalina. Os 

encéfalos foram removidos, mantidos na solução de formalina por 3 horas e, 

posteriormente transferidos para a solução de sacarose 30% por 24 horas. Os cortes 

foram feitos em secções coronais de 60 μm de espessura com o auxílio de um 

criostato. Posteriormente, foram montados em lâminas previamente gelatinizadas. 
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3.5.5.  Análise Estatística 

Os dados são apresentados como média +/- EPM. A IPP é expressa como a 

porcentagem de redução na média das respostas de sobressalto na presença do pré-

pulso: % IPP = 100 x (“pulso apenas” – “pré-pulso + pulso”)/”pulso apenas”. Esse 

percentual é computado individualmente para cada animal. A média da IPP foi 

submetida à análise de variância (ANOVA) de duas vias com medidas repetidas. O 

primeiro fator diz respeito ao tratamento (veículo, AEA ou CLZ+AEA). O outro diz 

respeito às intensidades de pré-pulso (75, 80 ou 85 dB) a que os grupos são expostos 

durante a sessão teste. Em caso de significância estatística, aplicou-se o teste post-

hoc de Bonferroni para a identificação de diferenças estatísticas entre os grupos. Um 

valor de P igual ou inferior a 0,05 foi considerado significativo. Em relação à amplitude 

de sobressalto e o parâmetro NO-STIM, as médias apresentadas pelos grupos foram 

submetidas à ANOVA de uma via.  
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4. RESULTADOS 

4.1.   Localização dos sítios de microinjeção no CI 

 

Figura 13: Ilustração exemplificando sítios de microinjeção considerados para análise 
estatística  (●) e sítios desconsiderados (▲). Adaptado de Paxinos & Watson (1998). 

 

A análise histológica confirmou que os sítios de microinjeção dos animais 

utilizados para a composição dos grupos experimentais estavam localizados no CI 

(Figura 13). Uma fotomicrografia representativa do ponto de microinjeção pode ser 

observada na Figura 14.  

Figura 14: Fotomicrografia de um sítio de microinjeção entre os núcleos dorsal e central do 
CI.  
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4.2.   Resposta de IPP 

A média da resposta de IPP do reflexo de sobressalto acústico é apresentada 

na Figura 15, considerando as três intensidades de pré-pulsos utilizadas (75, 80 e 85 

dB). A ANOVA de duas vias com medidas repetidas demonstrou efeito significante do 

tratamento [F (2,20) = 3,69; P = 0,043]. A análise post-hoc utilizando o teste de 

Bonferroni mostrou déficit de IPP nos animais do grupo SAL/AEA que receberam 

microinjeção de AEA no CI em comparação ao grupo controle SAL/VEI (P = 0,050). 

Não houve diferença significativa entre os grupos SAL/AEA e CLZ+AEA (P = 0,111), 

nem entre os grupos CLZ+AEA e SAL/VEI (P = 0,949). Dessa forma, o déficit de IPP 

não foi revertido pelo pré-tratamento com a clozapina administrada i.p. dez minutos 

antes da microinjeção de AEA no CI. 

A ANOVA de duas vias mostrou efeito significativo entre as diferentes 

intensidades de pré-pulso [F (2,40) = 8,37; P < 0,001]. A análise post-hoc apontou 

diferença significativa entre as intensidades de 75 e 85 dB (P = 0,005). 

Não foi observada interação significativa entre os fatores tratamento e as 

diferentes intensidades de pré-pulso [F (4,40) = 0,78; P = 0,540]. 
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Figura 15: Efeitos do tratamento intraperitoneal com salina ou clozapina seguida 10 minutos 
após por microinjeção unilateral de veículo ou AEA no CI, a depender do grupo 
experimental, sobre a resposta de IPP do reflexo de sobressalto acústico em ratos. Média ± 
EPM. N = 7 para os grupos SAL/VEI e SAL/AEA e N = 8 para o grupo CLZ/AEA. *p < 0,05 
comparado ao grupo SAL/VEI (ANOVA de duas vias, seguida do teste post-hoc de 
Bonferroni). #p < 0,05 comparado ao seu respectivo grupo na intensidade de 75 dB (ANOVA 
de duas vias, seguida do teste post-hoc de Bonferroni). 

 

4.3.   Amplitude de sobressalto acústico 

As médias de amplitude da RS acústico às apresentações de PULSO-

APENAS (120 dB), nos três grupos experimentais SAL/VEI, SAL/AEA e CLZ/AEA são 

apresentadas na Figura 16. 

A ANOVA de uma via não mostrou diferença significativa entre os três grupos 

[F(2,20) = 3,27; P = 0,058]. 
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Figura 16: Efeitos do tratamento intraperitoneal com salina ou clozapina seguida 10 minutos 
após por microinjeção unilateral de veículo ou AEA no CI, a depender do grupo experimental, 
sobre a amplitude da RS acústico em ratos. Média ± EPM. N = 7 para os grupos SAL/VEI e 
SAL/AEA e N = 8 para o grupo CLZ/AEA. 

 

4.4.   Apresentações NO-STIM 

 As médias de apresentações NO-STIM, que inclui apenas o ruído de 

fundo, nos três grupos experimentais SAL/VEI, SAL/AEA e CLZ/AEA são 

apresentadas na Figura 17. 

 A ANOVA de uma via não mostrou diferença significativa entre os três 

grupos [F (2,20) = 3,08; P = 0, 068]; Figura 17). 
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Figura 17: Efeitos do tratamento intraperitoneal com salina ou clozapina seguida 10 minutos 
após por microinjeção unilateral de veículo ou AEA no CI, a depender do grupo experimental, 
sobre a resposta frente a apresentações sem estímulo acústico em ratos. Média ± EPM. N = 
7 para os grupos SAL/VEI e SAL/AEA e N = 8 para o grupo CLZ/AEA. 
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5. DISCUSSÃO 

Apesar das inconsistências encontradas na literatura quanto à atividade do 

SEC, o consumo de cânabis tem sido consistentemente relacionado a episódios de 

psicose em indivíduos pré-dispostos (Marconi et al., 2016; Ortiz-Medina et al., 2018; 

Pearson & Berry, 2019; Hasan et al., 2020). A modulação do SEC em modelos animais 

que mimetizam essas condições pode induzir déficits nas respostas de IPP, tanto 

através de estimulação quanto do bloqueio de seus receptores (Martin et al., 2003; 

Malone & Taylor, 2006; Klug & van den Buuse, 2013; Levin et al., 2014; Pedrazzi et 

al., 2015; Marques et al., 2020; Rohleder et al., 2020), o que traz desafios sobre a 

compreensão de mecanismos de ação subjacentes.  

Existem evidências sólidas de uma conexão entre o SEC e a esquizofrenia 

(Emrich et al., 1997; Caspari, 1999; Leweke et al., 1999; Pushpa-Rajah et al. 2014; 

Zádor et al., 2019). Essa relação apoia-se na observação de que o consumo da 

cânabis, THC e canabinoides sintéticos pode induzir, em indivíduos saudáveis, 

sintomas transitórios positivos, negativos e cognitivos similares aos verificados na 

esquizofrenia (Morgan et al., 2018). Além disso, a exposição crônica à cânabis durante 

a adolescência pode estar associada a um risco aumentado no desenvolvimento da 

esquizofrenia. A manifestação dos sintomas esquizofrênicos emerge a longo prazo, 

na fase adulta, constituindo-se em um fator de risco para o desenvolvimento deste 

transtorno (Malone et al., 2010; Renard et al., 2017; Murray et al., 2016). 

Os resultados obtidos nesse estudo indicaram que a microinjeção de AEA, um 

agonista de receptores canabinoides, no CI de ratos Wistar produziu déficits na 

resposta de IPP (Figura 15). Neste sentido, uma série de estudos demonstram ao 

longo dos anos a participação da neurotransmissão endocanabinoide na modulação 

da IPP (Ameri, 1999; Presburger & Robinson, 1999; Levin et al., 2014; Mielnik et al., 

2021).  

Levin e colaboradores (2014) mostraram que compostos canabinoides 

modulam diferencialmente os déficits na resposta de IPP em ratos das linhagens SHR 

(do inglês, ratos espontaneamente hipertensos) e Wistar. Neste estudo verificou-se 

que a administração sistêmica de WIN 55,212-22, agonista CB1, em ratos Wistar em 

uma dose baixa, 0.3 mg/kg,  levou a uma tendencia a déficit de IPP. Em ratos SHR, a 

administração sistêmica deste composto em uma dose intermediária, 1 mg/kg, 
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reverteu o déficit de IPP observado nesta linhagem. Esses dados indicam que os 

agonistas canabinoides podem induzir efeitos distintos em indivíduos controle (Wistar) 

e aqueles que apresentam um fenótipo para a EQZ (SHR), traçando um paralelo 

consistente ao observado na clínica onde é verificado que indivíduos pré-

dispostos/que apresentem transtornos psicóticos e indivíduos saudáveis respondem 

diferencialmente à exposição a canabinoides. Adicionalmente, a administração 

sistêmica do rimonabanto, antagonista seletivo de receptores CB1, na dose de 0.75 

mg/kg piorou o déficit de IPP em ratos SHR, sem induzir efeito na resposta de IPP em 

ratos Wistar (Levin et al., 2014). Os autores hipotetizaram que o efeito de apenas uma 

das doses testadas, dentre as três utilizadas (0.3, 1 e 3 mg/kg de WIN 55212,2; 0.75, 

1.5 e 3 mg/kg de rimonabanto), sobre a resposta de IPP em ratos SHR ocorreu devido 

aos efeitos bifásicos observados em agonistas canabinoides em diferentes 

paradigmas comportamentais (Sulcova et al., 1998; Rey et al., 2012; Polissidis et al., 

2013; Calabrese & Rubio-Casillas, 2018). Baixas doses desses compostos induzem 

efeitos do tipo ansiolítico, enquanto doses mais altas induzem efeitos ansiogênicos ou 

mesmo ausência de efeitos, produzindo uma clássica curva de dose resposta em U 

invertido (Ribeiro et al., 2009).  

Adicionalmente, a ocorrência de respostas comportamentais distintas a 

tratamentos com diferentes compostos canabinoides, com o mesmo mecanismo de 

ação, é recorrente na literatura. Malone & Taylor (2006) observaram um aumento no 

déficit de IPP em ratos da linhagem Sprague-Dawley isolados socialmente e tratados 

com THC (0.3, 1 e 3 mg/kg; i.v.). Spano e colaboradores (2010) mostraram redução 

do déficit de IPP em ratos da linhagem Lister Hooded, tratados com WIN 55,212-2 (0.3 

mg/kg; i.v. por 14 dias), submetidos ao modelo de PCP que induz déficits de IPP. O 

mesmo resultado foi observado em camundongos B16/J submetidos ao modelo de 

estresse psicossocial, onde o tratamento com o WIN 55,212-2 (3 mg/kg; i.p.) reduziu 

os déficits de IPP (Brzózka et al., 2011). É possível que as discrepâncias observadas 

nestes estudos sejam decorrentes de fatores como: diferenças entre as espécies de 

animais utilizadas (ratos vs. camundongos), diferenças entre as linhagens de uma 

mesma espécie (Wistar x SHR), respostas aos tratamentos (diferenças 

farmacocinéticas entre diferentes agonistas canabinoides), características físico-

químicas dos compostos (THC vs. WIN) e diferentes procedimentos experimentais 

utilizados. 
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Estudos têm demonstrado que a administração sistêmica de compostos que 

aumentam a biodisponibilidade de AEA, como o AM404 (Fernandez-Espejo & Galan-

Rodriguez, 2004) ou de agonistas canabinoides como o CP 55940 (Martin et al., 2003; 

Klug & van den Buuse, 2013) induz déficits de IPP em ratos. Adicionalmente, déficits 

de memória semelhantes aos verificados em indivíduos com EQZ são observados 

após administração aguda de THC, e demais agonistas de receptores CB1 como o 

WIN 55.212-2, CP55.940 ou AEA em animais e humanos saudáveis (Indlekofer et al., 

2009; Broyd et al., 2016; Morgan et al., 2018; Borgan et al., 2019), sendo possível que 

este efeito seja mediado por um bloqueio nas funções corticais pré-frontais e 

hipocampais. Tal hipótese é reforçada pelo estudo de Basavarajappa e colaboradores 

(2014), que demonstraram elevação na concentração de AEA no hipocampo e 

neocórtex de camundongos induzida através da inibição de FAAH, enzima que 

degrada AEA, gerando déficits cognitivos de memória e aprendizagem. Assim, o 

déficit de IPP observado em nosso estudo, após microinjeção intracolicular de AEA, 

traça um paralelo à observação clínica de que agonistas canabinoides podem induzir 

sintomas semelhantes aos observados na EQZ, corroborando evidências que 

implicam o CI como estrutura relevante em sua fisiopatologia. 

Um aspecto amplamente discutido na literatura diz respeito aos efeitos 

diferenciais na resposta de IPP resultantes da exposição aos compostos canabinoides 

em diferentes fases do neurodesenvolvimento. Ratos tratados na idade adulta com 

WIN55,212-2 não apresentaram déficit de IPP (Bortolato et al., 2005). Entretanto, esta 

exposição na fase da adolescência induziu déficits de IPP nos ratos quando testados 

na idade adulta (Schneider et al., 2005). Estes resultados mostram que os animais 

jovens são mais vulneráveis a manifestação de sintomas semelhantes aos da EQZ na 

fase adulta quando submetidos a exposição aos canabinoides em uma fase precoce 

do neurodesenvolvimento. Fazendo um paralelo com a clínica, observa-se que a 

exposição dos indivíduos à cânabis durante a adolescência pode estar associada a 

um risco aumentado no desenvolvimento da esquizofrenia na fase adulta (Jacobus & 

Tapert, 2014; Meruelo et al., 2017; Leishman, et al., 2018; Hurd et al., 2019; Alexandre 

et al., 2020; Dhein, 2020). 

Dados da literatura apontam que o SEC interfere direta ou indiretamente na 

regulação fisiológica de outros sistemas de neurotransmissão (Bloomfield et al., 2016; 

Renard et al., 2017; Hudson et al., 2018). Os estudos de Schneider e Koch (2002) 

mostraram que o pré-tratamento com o haloperidol (i.p.), antagonista de receptores 
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dopaminérgicos do tipo D2, 20 min antes da administração de WIN 55,212-2 (i.p.), 

reverteu os déficits de IPP induzidos por este composto em ratos. Sabe-se que a 

dopamina desempenha um papel central na regulação da resposta de IPP em 

roedores, pois déficits nesta resposta podem ser observados após a administração de 

apomorfina, agonista de receptores D2 (Wan & Swerdlow, 1993; Campeau & Davis, 

1995; Koch, 1999; Geyer et al., 2001; Varty et al., 2001; Lins et al., 2017; Oliveras et 

al., 2017; Satake et al., 2012). Estes dados sugerem a existência de uma interação 

entre o SEC e o sistema dopaminérgico, onde a ativação do primeiro levaria a uma 

hiperfunção da neurotransmissão dopaminérgica na via mesolímbica, induzindo o 

déficit de IPP observado. A constatação de que o pré-tratamento com o haloperidol 

reverteu o déficit de IPP induzido pelo WIN 55,212-2 é consistente com essa hipótese. 

Como demonstrado em nosso estudo, a microinjeção intracolicular de AEA 

induziu déficit de IPP que não foi revertido pelo pré-tratamento com a administração 

sistêmica de clozapina, uma vez que os grupos SAL/AEA e CLZ+AEA não foram 

estatisticamente diferentes entre si. Uma possível explicação seria o fato de existir 

uma variabilidade grande no grupo SAL/AEA, tornando-a muito heterogênea. O grupo 

CLZ+AEA também não foi estatisticamente diferente do grupo controle, SAL/VEI, 

demonstrando que a clozapina elevou as médias de IPP para valores similares as 

apresentadas pelo grupo controle que constituem a linha de base do teste (Figura 15). 

A clozapina, um antipsicótico atípico, tem sido utilizada como controle positivo para 

reverter ou atenuar déficits comportamentais em modelos animais de EQZ 

(Dissanayake et al., 2013; Spagna et al., 2015). Neste contexto, estudos realizados 

em nosso laboratório mostraram déficits de IPP, em ratos Wistar, induzidos pela 

microinjeção intracolicular de DOI (10 μg/0.3 μl), agonista de receptores 

serotoninérgicos do tipo 5-HT2A (de Oliveira et al., 2017) e pela microinjeção 

intracolicular de MK-801 (30 nmol/0.5 μl), antagonista de receptor glutamatérgico do 

tipo NMDA (Zangrando et al., 2013). Estes déficits foram revertidos pelo pré-

tratamento com a clozapina (5mg/kg; i.p.). Conjuntamente, estes resultados 

evidenciam o envolvimento dos sistemas serotoninérgico e glutamatérgico do CI, além 

do SEC, na modulação da resposta de IPP em ratos. Fijał e colaboradores (2013), 

mostraram déficits de IPP, induzidos pela administração de MK-801 (0.1 mg/kg; i.p.), 

em ratos Sprague-Dawley. Estes déficits  foram revertidos pelo pré-tratamento com a 

clozapina (5 mg/kg; i.p.). A clozapina mostrou-se eficaz também em atenuar déficits 

em outros parâmetros comportamentais. Gururajan e colaboradores (2012) relataram 
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redução do comportamento social e hiperlocomoção em ratos Sprague-Dawley 

tratados com MK-801 (0.3 mg/kg; i.p.). O pré-tratamento com o CBD (3 mg/kg; i.p.) e 

a clozapina (1-3 mg/kg; i.p.) reverteu o déficit de interação social e a hiperlocomoção, 

considerados sintomas negativo e positivo da esquizofrenia, respectivamente, 

evidenciando a interação do SEC e outros neurotransmissores na expressão destas 

respostas deficitárias na EQZ. Portanto, nossos dados sinalizam no sentido da 

hipótese de que os déficits de IPP induzidos por manipulações do SEC ocorrem 

através de sua interação com outros sistemas de neurotransmissores, como o 

dopaminérgico, serotoninérgico e glutamatérgico, que são consistentemente 

associados à modulação de IPP (Ibarra-Lecue et al., 2018; Marques et al., 2020; 

Satake et al., 2012 Zangrando et al., 2013; de Oliveira et al., 2017). 

Com relação à resposta de amplitude de sobressalto, os nossos resultados 

mostraram uma tendência ao déficit devido redução desta resposta no grupo 

SAL/AEA, entretanto, ela não foi significativa (Figura 16). Alguns autores consideram 

a resposta de amplitude de sobressalto como uma linha de base para a resposta de 

IPP, indicando como o animal responde à apresentação apenas do pulso (120 dB) 

(Csomor et al., 2008). Dessa forma, a redução na amplitude de sobressalto poderia 

estar associada a um prejuízo motor, acarretando déficit na resposta de IPP. Sabe-se 

que os receptores CB1 localizados no CI (Moldrich & Wenger, 2000; Penzo & Peña, 

2009; Casteels et al., 2014) estão envolvidos na modulação do comportamento motor 

uma vez que a microinjeção intracolicular de AEA (50 pmol/0.2µl) acentua a catalepsia 

em ratos induzida pela administração prévia de haloperidol (Medeiros et al., 2016). 

Entretanto, outros estudos apontam que mudanças na resposta de IPP não 

são necessariamente dependentes de mudanças na amplitude do sobressalto 

(Swerdlow e Geyer, 1993; Geyer et al., 2001; Schneider e Koch, 2002). A resposta de 

IPP pode ser reduzida por manipulações que aumentam, diminuem ou mesmo não 

alteram a amplitude do sobressalto (Swerdlow e Geyer, 1993; Geyer et al., 2001; 

Schneider e Koch, 2002; Martin et al., 2003; Fernandez-Espejo e Galan-Rodriguez, 

2004; Levin et al., 2014; De Oliveira et al., 2017). Wan e colaboradores (1996) 

sugerem que circuitos neurais independentes parecem modular as respostas de 

sobressalto acústico e IPP em ratos. Em nosso estudo, a ausência de efeito do 

tratamento com AEA na atividade motora geral dos animais, mensurada pelo 

deslocamento destes na caixa de sobressalto na ausência de estímulo sonoro 

(apresentações NO-STIM; Figura 15), sugere o efeito seletivo deste tratamento sobre 
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a resposta de IPP. Medeiros e colaboradores (2016) não observaram alterações 

motoras em ratos Wistar submetidos à microinjeção intracolicular de AEA (50 pmol/0.2 

μl) corroborando os nossos resultados. 

Bortolato e colaboradores (2006) modularam o SEC em ratos com a 

administração sistêmica de AM404 (1.25–10 mg/kg, i.p.), um inibidor de recaptação 

de AEA, e verificaram que o tratamento não afetou nenhum parâmetro relacionado ao 

sobressalto nas doses testadas. O estudo de Schneider e Koch (2002) mostrou que a 

administração sistêmica do WIN 55,212-2 (0.6 e 1.2 mg/kg, i.p.) em ratos Wistar não 

gerou diferença significativa na amplitude de sobressalto entre os grupos WIN x 

controle. Em outro estudo, a administração sistêmica de AM404 (2.5 mg/kg) em 

camundongos aumentou a resposta de amplitude de sobressalto sem afetar a 

resposta de IPP. Estes resultados reforçam a ideia de que mudanças na resposta de 

IPP não são necessariamente dependentes de mudanças na amplitude do 

sobressalto, demonstrando certa independência entre estes dois parâmetros 

(Fernandez-Espejo e Galan-Rodriguez, 2004). Em contraste, Martin e colaboradores 

(2003) mostraram uma diminuição significativa tanto nas médias de IPP quanto da 

amplitude de sobressalto em ratos após administração sistêmica com CP 55940 (0.1 

mg/kg,  i.p.), agonista canabinoide.  

A literatura é abrangente quanto a utilização de administrações sistêmicas, 

tanto agudas (Martin et al, 2003; Klug & van den Buuse, 2013; Schneider e Koch, 

2002; Fernandez-Espejo e Galan-Rodriguez, 2004; Bortolato et al., 2006) quanto 

crônicas (Klug & van den Buuse, 2013) e intracerebrais (Wegener et al. 2008; Zubedat 

& Akirav, 2017; Cruz-Martínez et al. 2018; Segev et al. 2018) de compostos 

canabinoides na modulação de respostas comportamentais. No entanto, o nosso 

estudo foi o primeiro, até onde temos conhecimento, a avaliar o efeito do envolvimento 

do SEC do CI na expressão da resposta de IPP em ratos através da ativação de 

receptores CB1.  

Apesar de investigações com canabinoides no CI frente a respostas 

comportamentais ainda serem escassas, outros estudos exploraram aplicações de 

canabinoides intracerebrais. Num modelo de extinção de memória aversiva, o 

aumento da biodisponibilidade de AEA, através da administração de URB597, na área 

hipocampal CA1 ou na amígdala basolateral (0,1 µg/lado) diminuiu a reconsolidação 

do medo de maneira persistente (Segev et al., 2018). Em outro estudo, a microinjeção 
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de ACEA (araquidonil-2′-cloroetilamida, agonista de receptor CB1; na dose de 0,05 

pmol) no NAc shell de ratos Wistar submetidos ao labirinto em cruz elevado induziu 

uma resposta compatível com efeito do tipo ansiogênico (Kochenborger et al., 2014). 

Considerando o envolvimento dessas áreas na modulação de respostas aversivas 

(Puente et al., 2011; Nobre, 2013; Silveira et al., 2017; Gärtner et al., 2019; Simões et 

al., 2020) e seu envolvimento na fisiopatologia da EQZ (Mikell et al., 2009; Ganzola et 

al., 2014; Marcott et al., 2018; Quarto et al., 2018; Ho et al., 2019; Potvin et al., 2019; 

Kim et al., 2020; Robison et al., 2020), das quais o CI também participa (Kang et al., 

2008; Martinez-Granados et al., 2014; Ayala et al., 2016; Marcott et al., 2018; Gaecler 

et al., 2020; Kilonzo et al., 2020), nossos resultados agregam informações que podem 

contribuir para uma melhor compreensão da modulação canabinoide sobre respostas 

comportamentais. 
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6. CONCLUSÃO 

Nossos resultados sugerem o envolvimento do SEC do CI, via ativação de 

receptores CB1, como um substrato neural crítico na modulação da resposta de IPP 

em ratos. Esta mediação acontece, possivelmente, através da modulação que o SEC 

exerce sobre outros sistemas de neurotransmissores, como o dopaminérgico, 

serotoninérgico e glutamatérgico, caracteristicamente envolvidos na fisiopatologia da 

esquizofrenia, visto que o pré-tratamento com a clozapina demonstrou tendência à 

reversão dos déficits de IPP induzidos pela microinjeção de AEA no CI. Entretanto, 

novos estudos se fazem necessários para testar e validar tal hipótese, assim como de 

outras respostas comportamentais avaliadas através de modelos animais que 

mimetizam o fenótipo da EQZ. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Alguns fatores foram limitadores para este estudo. Durante sua condução, 

ocorreram dificuldades infraestruturais como a interdição do biotério, assim como a 

pandemia de COVID-19 que assolou o cenário global e impactou diretamente o 

acesso às dependências do laboratório onde os protocolos foram desenvolvidos, visto 

que medidas de segurança sanitária impossibilitaram total ou parcialmente a 

execução experimental. 

Em razão dos eventos acima, outros fatores decorrentes afetaram a 

conclusão do estudo, como por exemplo a falta de um n maior de animais, 

principalmente no grupo AEA, a fim de homogeneizar a amostra. Seria necessário 

também o teste de outras doses de AEA (5 e 100 pmol), realizando o estudo 

farmacológico da curva dose-efeito. Além disso, o teste do AM251, antagonista CB1, 

seria ideal para confirmar que os efeitos comportamentais observados foram 

mediados pela ação desses receptores, sendo a clozapina o controle positivo deste 

grupo.  

Além do exposto, outra limitação consiste no fato de que as conclusões deste 

trabalho foram baseadas exclusivamente no efeito comportamental observado após a 

administração dos fármacos sobre esta resposta. 
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