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RESUMO 
 
SILVA, J.A. ESTUDO NEUROFARMACOLÓGICO DA INTERAÇÃO ENTRE 
CIRCUITOS CANABINOIDES E OPIOIDES DA SUBSTÂNCIA NEGRA, 
PARTE RETICULADA, SOBRE A ATIVIDADE DA VIA GABAÉRGICA 
NIGRO-TECTAL, E DE SEU PAPEL NA MODULAÇÃO DA ANALGESIA 
INDUZIDA PELO MEDO INATO. 2011. Dissertação de Mestrado- Laboratório de 
Neuroanatomia e Neuropsicobiologia. Departamento de Farmacologia de Medicina de 
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 
 

 Existe um grande interesse científico voltado para a busca das bases 
neuropsicofarmacológicas dos comportamentos que têm sido associados ao medo e ao 
pânico. Muitos estudos sugerem o teto mesencefálico (TM) como responsável pelo 
controle de respostas defensivas elaboradas durante situações de perigo iminente. A 
substância cinzenta periaquedutal (SCP), as camadas profundas do colículo superior 
(cpCS) e o colículo inferior (CI) têm sido considerados importantes estruturas na 
elaboração do medo inato e do comportamento de defesa, assim como na organização 
da antinocicepção induzida pelo medo inato. Contudo, muitos estudos têm implicado a 
via neoestriado-nigro-tectal no controle de respostas defensivas elaboradas no 
mesencéfalo dorsal, permeadas pela interação entre vias opioides e GABAérgicas. O 
presente trabalho tem por objetivo o estudo neurofarmacológico da anatomia conectiva 
funcional entre a substância negra (SN) e estruturas do TM, como a SCP e as cpCS,  
ligadas à organização do comportamento relacionado ao  medo e à elaboração de 
processos antinociceptivos, avaliando-se o envolvimento da interação entre os sistemas 
opioide e canabinoide e a via nigro-tectal GABAérgica na modulação do 
comportamento de defesa e da antinocicepção induzida pelo medo evocado pela 
microinjeção de antagonista GABAérgico no continuum compreendido pela coluna 
dorsolateral da SCP e pelas cpCS. Com esse propósito, foram estudados os efeitos de 
microinjeções de agonistas e de antagonistas de receptores opioides ou canabinoides 
não-seletivos e seletivos na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a 
antinocicepção que segue as diversas respostas comportamentais evocadas por 
microinjeções de bicuculina na SCPdl/cpCS de Rattus norvegicus (Rodentia, Muridae).   
 O presente trabalho mostrou que a microinjeção do antagonista de receptores 
GABAA, bicuculina no TM, induziu comportamentos defensivos, elaborados 
concomitantemente com processos antinociceptivos, a interação entre vias opioides e 
aquelas mediadas por endocanaboinoides SNpr modula o comportamento de defesa 
organizado no mesencéfalo dorsal sem alteração na antinocicepção induzida pelo medo. 
O pré-tratamento na substância negra, parte reticulada com agonistas opioides e 
canabinoides aumentou os limiares nociceptivos e a microinjeção de antagonistas 
opioides e canabinoides, causou redução dos limiares nociceptivos. Esses dados 
sugerem uma interação entre vias opioides e endocanabinoides da SNpr, na modulação 
do comportamento que tem sido relacionado ao medo inato e a ataques de pânico, sendo 
recrutados receptores endocanaboinoides do tipo CB1 e CB2 do mesencéfalo ventral, ao 
lado de receptores opioides do tipo µ1 e κ na modulação de vias GABAérgicas de 
projeção nigro-tectal.  

 

 



ABSTRACT 
 

SILVA, J.A. NEUROPHARMACOLOGYCAL STUDY OF THE INTERACTION 
BETWEEN CANNABINOID AND OPIOID CIRCUITS OF THE SUBSTANTIA 
NIGRA, PARS RETICULATA, ON THE ACTIVITY OF THE NIGROTECTAL 
GABAERGIC PATHWAYS, AND OF THE YOUR ROLE IN THE 
MODULATION OF THE INNATE FEAR-INDUCED ANTINOCICEPTION. 
2011. Masters Dissertation- Laboratory of Neuroanatomy and Neuropsychobiology. 
Pharmacology Department. Ribeirão Preto Medical School. University of São Paulo. 
Ribeirão Preto. 
 

 There is a great scientific interest in searching the neuropsychopharmacological 
bases of behavioural reactions associated to fear and panic. Many studies suggest that 
the mesencephalic tegmentum (MT) a mesencephalic division rich GABA, opiod and 
endocannabinoid containing neurons and/or receptors complex control on defensive 
responses during imminent danger conditions. It is also known that the periaquedutal 
grey matter (PAG), the deep layers of colliculus superior (cpCS) and the colliculus 
inferior (CI) are important structures related to innate fear and defence as well as to the 
organization of fear-induced antinociception. In addition neo-striatal-nigrotectal 
pathways are involved in the modutation of defensive responses elaborated in the dorsal 
midbrain, the central mesencephalic is rich in endocannabinoids. There are interactions 
between opioid and GABAergic pathways in these processes. The aim of this work is to 
study the role of the interaction between opioid anda endocannabinoide-mediated 
neurotransmission on the activity of GABAergic nigro-collicular pathways.  
 Microinjections of non-selective ande selective agonist and antagonists of opioid 
an canabinoid receptor were performed in the SNpr before the GABAA receptor 
blockade in the dorsal midbrain (SCPdl/cpCS). 
 The GABAA receptor blockade in the Mesencephalic tectum elicited vigorous 
defensive behaviour. This explosive escape behaviour was followed by significant 
antinociception. Microinjection of opioid and cannabinoid agonists in the SNpr 
increased the fear-induced antinociception and the treatment of the ventral midbrain 
with antagonists caused opposite effect .These data suggest a clear interaction between 
opioids and endocannabinoids pathways of the SNpr, in the modulation of the behaviour 
that has been related to the innate fear and the attacks of panic, being enlisted receiving 
endocannabinoids of type CB1 and CB2 of mesencephalic tegmentum, to the side of 
opioids receptors (ĸ-opioid receptor antagonist and µ1-opioid receptor antagonist) in the 
modulation of nigro-tectal GABAergic pathways. 
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INTRODUÇÃO 
 

Comportamentos Defensivos e a Modulação da dor 
 

Desde os primórdios da história, os seres humanos têm investigado sobre a 

natureza e a importância de suas emoções. Controvérsias em relação à definição das 

emoções surgiram no que diz respeito ao número de emoções primárias existentes, se 

algumas delas têm maior importância que as outras, quais as mais frequentes respostas 

frente às diferentes espécies e, principalmente, quais as bases neurais envolvidas com o 

comportamento evocado. 

A partir do trabalho de Charles Darwin, começaram a aparecer os primeiros 

estudos apontando a importância adaptativa das emoções. Em seu livro “The Expression 

of Emotion in Men and Animals”, DARWIN em 1872 aborda a origem e 

desenvolvimento dos principais comportamentos emocionais, propondo que esses 

comportamentos defensivos determinados em animais filogeneticamente situados em 

outros patamares da escala evolutiva podem ser análogos às emoções humanas, como o 

medo, o pânico e a raiva que experimentamos (PANKSEPP, 1982). 

Estímulos inatos ou aprendidos que sinalizem perigo e dano corporal iminente 

ativam circuitos neurais encefálicos responsáveis pela gênese e elaboração de estados 

aversivos (PANKSEPP, 1990; FANSELOW, 1991), que são interpretados em nossa 

espécie como estado motivacional do medo. Comportamentos defensivos podem, então, 

se expressar sob a forma de inibição comportamental e vigilância (GRAY, 1982; 

COIMBRA & BRANDÃO, 1993), congelamento (FANSELOW, 1980; COIMBRA e 

cols. 1989; ZHANG e cols. 1990), fuga (PANKSEPP, 1990; COIMBRA & 

BRANDÃO, 1993), ou por imobilidade tônica (GRAEFF, 1993a; MENESCAL-DE-

OLIVEIRA & HOFFMANN, 1993), e por um conjunto de posturas ameaçadoras e 

vocalização, seguidas por ataque (na impossibilidade de fuga), a que se denomina 

defesa afetiva (HESS & BRUGER, 1943). Posturas apaziguadoras de submissão são 

frequentemente apresentadas no sentido de evitar um posterior comportamento ofensivo 

de um oponente dominante (MICZEK, 1984). A expressão do comportamento de defesa 

acompanha-se de acentuadas alterações neurovegetativas e endócrinas, largamente 

estudadas (MANCIA & ZANCHETTI, 1981; HILTON, 1982; LEÃO-BORGES e cols, 

1988; BRANDÃO e cols. 1990). 
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Em uma tentativa de investigar o substrato neural responsável pela elaboração 

do comportamento defensivo, assim como determinar os neurotransmissores envolvidos 

nas conexões entre estruturas encefálicas, cuja estimulação evocaria reações de medo, 

extensas investigações têm sido feitas com a utilização de neurotraçadores, de técnicas 

imuno-histoquímicas, psicofarmacológicas e até mesmo utilização de clássicos métodos 

de estudo em neurofisiologia (STEINBUSH, 1981; FUCHS & SIEGEL, 1984; FUCHS 

e cols, 1985; BRANDÃO e cols, 1991, 1993; CARRIVE, 1993; COIMBRA & 

BRANDÃO, 1993).  

Após serem estudadas as áreas encefálicas que traçam a suposta trajetória do 

medo, descobriu-se uma vasta gama de interconexões entre elas, como a conhecida 

ligação funcional e neuroanatômica entre a substância cinzenta periaqueductal dorsal 

(SCPd), o hipotálamo medial, o complexo amigdaloide e a área septal (BEN-ARI, 1981; 

SIEGEL & POTT, 1988; GRAEFF, 1990), o que permite situar a substância cinzenta 

periaqueductal (SCP) no cerne do sistema encefálico da aversão, que coordenaria a 

geração e elaboração do medo (GRAEFF, 1981), ao lado de outras estruturas, como as 

camadas profundas do colículo superior (cpCS) (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; 

COIMBRA e cols., 1996) e o núcleo central do colículo inferior (CI) (BRANDÃO e 

cols., 1988, 1993; CARDOSO e cols., 1994; COIMBRA e cols., 2000; BRANDÃO e 

cols., 2001). Efetivamente, danos realizados na SCPd prejudicam a defesa afetiva 

induzida por estímulos ambientais ou pela estimulação elétrica do hipotálamo dorso-

medial e amígdala, muito embora a destruição dessas últimas estruturas não seja 

suficiente para afetar a reação de defesa evocada na SCPd (FERNANDEZ de MOLINA 

& HUNSPERGER, 1959). A fuga e outros comportamentos defensivos, como as 

reações de esquiva, são reduzidas por lesões na amígdala e na SCPd (PELLEGRINO, 

1968; BLANCHARD & BLANCHARD, 1972; BLANCHARD e cols., 1979, 1981; 

ISAACSON, 1982). Animais lesados na SCPd, caracteristicamente, além de exibirem 

poucas reações de medo, também não fogem de estímulos dolorosos e na presença de 

ruídos (LYON, 1964), mostrando resposta reduzida de fuga e esquiva ao choque nas 

patas (HALPERN, 1968). Interações entre vias estriado-nigro-tectais GABAérgicas 

(COIMBRA & BRANDÃO, 1993) e vias varicosas ricas em opioides endógenos intra-

tectais e tecto-nigrais (EICHENBERGER e cols., 2002; OSAKI e col., 2003; RIBEIRO 

e cols., 2005) foram propostas como importantes elos conectivos envolvidos na 

modulação do medo e do pânico (CASTELLAN-BALDAN e col., 2006). 
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Trabalhos prévios (FARDIN e cols. 1984a,b; BANDLER & DEPAULIS, 1988; 

LOVICK, 1993; DEPAULIS e cols, 1992) demonstraram que a estimulação das colunas 

dorso-lateral e ventro-lateral (SCPvl) da SCP poderiam produzir efeito antinociceptivo, 

sendo a analgesia que segue a ativação dos aspectos dorsais da SCP precedida por 

reações motoras explosivas (comportamento de fuga). Com efeito, há relatos sugerindo 

que comportamentos eliciados por estimulação de estruturas, como o complexo 

amigdaloide, a SCPvl, a SCPd, as cpCS e o núcleo central do CI (NCCI) podem estar 

sendo moduladas por um circuito opioide e não-opioide (GRAEFF, 1981; BRANDÃO e 

cols., 1988, 1993; COIMBRA & BRANDÃO, 1993; CARDOSO e cols., 1994; 

SCHWEIMER e cols., 2005; COIMBRA e cols., 2006), e a antinocicepção que segue 

tais reações defensivas pode ter parte de seus mecanismos sediada nos núcleos do 

sistema endógeno de inibição de dor (FREITAS e cols., 2005; COIMBRA e cols., 

2006). Conexões anatômicas têm sido demonstradas entre o CI, o colículo superior (CS) 

e SCPd (KUDO & NIIMI 1980; MEININGER e cols., 1986; HERRERA e cols., 1988; 

HUFFMAN & HENSON, 1990; COIMBRA e cols., 1998; BRANDÃO e cols., 1999; 

FREITAS e cols., 2005), e entre os aspectos ventrais da SCP e o hipotálamo (LEITE-

PANISSI e cols., 2003), estruturas essas que, ao serem eletricamente estimuladas, 

evocam processos antinociceptivos (COIMBRA e cols., 1992; COIMBRA & 

BRANDÃO, 1997; LI e cols., 2004; COIMBRA e cols., 2006). Tem sido postulado que 

estruturas contendo polipeptídeos opioides endógenos, núcleos noradrenérgicos e 

serotonérgicos do sistema endógeno de inibição de dor podem se apresentar como 

estruturas-chave em fenômenos antinociceptivos diversos (FREITAS e cols., 2005; 

MIYASE e cols., 2005).  

A antinocicepção induzida pelo medo tem sido considerada como parte 

integrante da reação de defesa. Sem a existência de um sistema de inibição dos impulsos 

nociceptivos, os animais, se levados em confronto com um predador, poderiam adquirir 

comportamentos de recuperação, induzidos pelo sofrimento, em vez de apresentarem 

postura defensiva, induzida pelo medo, traduzindo, assim, sua vulnerabilidade a futuras 

injúrias e sujeição à morte (FANSELOW & BOLLES, 1979).  

Antinocicepção pode ser definida como redução na resposta do sistema sensorial 

para os estímulos nocivos (BASBAUM & FIELDS, 1978). A sensação nociceptiva e os 

aspectos das respostas comportamentais da dor dependem de processamento neural de 

estímulos nocivos por estruturas superiores. Estas informações nociceptivas trafegam 

por meio dos funículos ântero-lateral e dorso-lateral da medula espinal ou através do 
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lemnisco trigeminal e são dirigidas para o tálamo e para o giro pós-central (SURMEIER 

e cols.; 1989). 

O processamento de estímulos nociceptivos pode ser modulado no prosencéfalo, 

na medula espinal, no tronco encefálico e no diencéfalo (CASEY, 1999). A transmissão 

nociceptiva em nível espinal está sujeita a regulação por neurônios descendentes 

originados de diversas redes neurais encefálicas. Os corpos neuroniais das fibras que 

formam esse sistema de controle inibitório descendente estão localizados em diferentes 

núcleos incluindo a substância cinzenta periaquedutal, o núcleo magno da rafe, a 

formação reticular mesencefálica, o núcleo dorsal da rafe (PRADO & FAGANELLO, 

2000), o núcleo reticular paragigantocelular, o locus coeruleus, o bulbo ventromedial 

rostral, a amígdala (BODNAR, 2000), o hipotálamo, o tálamo, o córtex 

somatossensorial e vários componentes do sistema límbico (WILLIS & WESTLUND, 

1997). Estes sítios compreendem um relevante sistema interconectado anatômica e 

fisiologicamente que medeia respostas antinociceptivas por meio de interações regionais 

(BODNAR, 2000). A estimulação do córtex cerebral ou do tálamo pode facilitar ou 

suprimir as respostas dos neurônios dos tratos espino-talâmico ou trigêmino-talâmico 

(GEBHART e cols., 1983; YEZIERSKI e cols., 1983).  

No entanto, deve-se lembrar que o controle da dor não é necessariamente apenas 

inibitório. A transmissão nociceptiva também está sujeita à modulação descendente 

facilitatória que pode favorecer o desenvolvimento de condições patológicas, como 

alodinia (dor evocada por um estímulo não nocivo) e hiperalgesia (maior intensidade da 

dor associada a um estímulo nocivo leve). 

 

Camadas Profundas do Colículo Superior 
 

Os colículos superiores estão localizados no teto mesencefálico e são formados 

por uma série de camadas alternadas. Os colículos superiores são divididos em camadas 

superficiais e profundas. Foram divididos desta maneira devido a seus aspectos 

morfológicos, fisiológicos, à elaboração de comportamentos específicos e também em 

razão de suas conexões (STEIN, 1984). 

De acordo com suas projeções aferentes, as camadas superficiais e 

intermediárias cinzentas do colículo superior recebem projeções que se originam da 

retina, e de fibras córtico-estriatais provenientes do córtex visual. As camadas profundas 

e intermediárias recebem fibras aferentes da medula espinal, do colículo inferior e de 



Introdução  |  17 

densas projeções aferentes e eferentes que se originam da SCP ou para ela se destinam 

(MEHLER e cols., 1960; MANTYH, 1983). As fibras córtico-tectais, que têm origem 

no córtex visual, projetam-se ipsilateralmente às regiões anteriores do CS e não recebem 

fibras da retina, que são, por sua vez, bilaterais, com predomínio contralateral 

(CARPENTER, 1978). Além disso, as cpCS recebem fibras córtico-tectais originadas 

do córtex auditivo, via colículo inferior (CARPENTER, 1991). Porém, as cpCS também 

recebem aferências de áreas corticais não visuais, como o córtex temporal, parietal e 

córtex pré-frontal, incluindo regiões somato-sensoriais (áreas 1, 2 e 3 de Broadmann) 

(BRODAL, 1992). 

As fibras tecto-talâmicas, tecto-reticulares, tecto-pontinas e tecto-espinais fazem 

parte das projeções eferentes do colículo superior. Das células situadas nas camadas 

superficiais, originam-se as fibras eferentes ascendentes do CS e, das células localizadas 

nas camadas profundas, originam-se as fibras descendentes. No entanto, fibras tecto-

talâmicas originam-se das camadas mais superficiais do CS e se projetam 

ipsilateralmente, não somente para o pulvinar, mas também para a área pré-tectal, para o 

núcleo parabigeminal, e para os núcleos geniculados laterais dorsais. Já as fibras tecto-

reticulares dirigem-se bilateralmente para as regiões dorsais da formação reticular 

mesencefálica.  

As fibras tecto-pontinas e tecto-bulbares não cruzadas fazem conexões com os 

núcleos pontinos dorso-laterais ipsilaterais, no núcleo retículo-tegmentar e núcleos 

reticulares pontinos. As fibras tecto-espinais e tecto-bulbares cruzadas descem ao longo 

da rafe, cruzando o eixo mediano, no mesencéfalo. No bulbo, essas fibras unem-se ao 

fascículo longitudinal medial, e as fibras tecto-espinais dirigem-se até a medula 

cervical, ramificando-se dentro das lâminas VII e VIII (CARPENTER, 1991). Com 

todas estas conexões, o colículo superior desempenha várias funções durante um 

estímulo aversivo apresentado ao animal, tais como a movimentação da cabeça, orelhas 

e olhos em direção ao estímulo (SPARKS & NELSON, 1987), e mesmo na elaboração 

de respostas comportamentais evocadas pelo medo (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; 

EICHENBERGER e cols., 2002). 

Alguns estudos mostram que a microinjeção de antagonistas GABAérgicos no 

teto mesencefálico também provoca reações defensivas, sugerindo, assim, uma função 

inibitória tônica do GABA em neurônios responsáveis pela elaboração de respostas de 

defesa nestas regiões (BRANDÃO e cols., 1982; DI SCALA e cols., 1984; COIMBRA 

e cols., 1989; COIMBRA & BRANDÃO, 1993; EICHEMBERGER e cols., 2002). 
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Como já descrito anteriormente, comportamentos induzidos por estímulos 

aversivos, como aqueles evocados através do estímulo elétrico do teto mesencefálico, 

são seguidos de antinocicepção (FARDIN e cols., 1984; COIMBRA e cols., 1992; 

COIMBRA & BRANDÃO, 1997). Como provável base neuroanatômica desse 

fenômeno antinociceptivo, podemos salientar as conexões, basicamente 

serotoninérgicas, de núcleos da formação reticular, tais como os núcleos da rafe, núcleo 

paragigantocelular e gigantocelular, parte alfa, com o CS e a SCP (BEITZ, 1986). Esses 

núcleos bulbares, assim como a SCP, fazem parte do sistema endógeno que modula a 

percepção de estímulos nociceptivos (WILLIS & WESTLUND, 1997). 

Neurônios da SCP fazem conexões com núcleos monoaminérgicos da formação 

reticular, como o núcleo magno da rafe (NMgR) e o núcleo reticular paragigantocelular 

(área B3), sendo que essas projeções são basicamente serotoninérgicas (BEITZ e cols., 

1986) e desempenham um papel crucial no processo antinociceptivo supraespinal 

(FARDIN e cols., 1984; KIEFEL  e cols., 1992).  

 

Substância negra  
 

A substância negra é a maior estrutura nuclear do mesencéfalo (MARTIN, 

1998), situada entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral (MACHADO, 2000), e é 

classificada morfologicamente em três subdivisões: a parte compacta (SNpc), a parte 

reticulada (SNpr) e a parte lateral (SNpl), onde seus neurônios são caracterizados 

morfologicamente como pequenos, com forma poligonal, fusiformes, triangulares, 

esféricos e semelhantes a elementos neurogliais (DANNER & PFISTER, 1982), além 

de possuírem uma coloração escura devido à presença de melanina em algumas áreas, 

como ocorre a divisão compacta de substância negra, em primatas. 

A SNpc de roedores pode ser subdividida em uma parte rostral e outra, caudal, 

as quais apresentam diferentes características celulares. Na porção rostral, os neurônios 

consistem nos maiores e mais pigmentados da substância negra; caudalmente, as células 

são menores e mais pálidas (FALLON & LOUGHLIN, 1985). 

A SNpr está localizada adjacente à base do pedúnculo e contém GABA como 

neurotransmissor (MARTIN, 1998). Alguns trabalhos na literatura mostraram que áreas 

específicas do caudado-putamen se projetam à SNpr (STAINES, 1980; BOLAM  e 

cols., 1981; PARENT, 1990), e a SNpr é considerada uma das áreas em que o GABA é 

encontrado em maior concentração no encéfalo. 
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No rato, gato, macaco e no homem, a SNpl está localizada dorso-lateralmente à 

SNpr, e à SNpc. No rato e no macaco, a SNpl possui menor extensão rostro-caudal e se 

inicia caudalmente às demais subdivisões da substância negra. Muitos de seus neurônios 

contêm dopamina ou colecistocinina, alguns dos quais se dirigem para dentro da região 

do núcleo peripeduncular (FALLON e cols., 1983). 

Estudos demonstraram que, quando se comparam os neurônios da parte 

reticulada com os da parte compacta, os da reticulada são vinte vezes mais sensíveis ao 

GABA (GRACE & BUNNEY, 1979), esse neurotransmissor é liberado de maneira 

cálcio-dependente (SHNEIDERMAN e col., 1993) e sintetizado a partir do glutamato, 

em uma reação catalizada pela enzima ácido glutâmico-descarboxilase. Esse processo 

ocorre em todo o sistema nervoso onde o GABA é sintetizado. O GABA exerce um 

efeito inibitório tônico sobre os neurônios do tectum, ou seja, os que elaboram o medo e 

o pânico, sugerindo, assim, que a SN exerçe uma função de regulação e controle de 

algumas respostas emocionais (DICHIARA e col., 1979, CHEVALIER e col., 1981) 

como as sensações subjetivas de medo (COIMBRA e col., 1989).  

Alguns estudos demonstraram que os axônios da substância negra, parte 

reticulada, fazem sinapses com os neurônios do colículo superior, que comandam o 

movimento dos olhos (PURVES e col., 2001) e também com as camadas profundas do 

colículo superior, que elaboram parte das reações defensivas (EICHENBERGER e col., 

2002). Em decorrência de uma vasta conexão aferente e proveniente de neurônios da 

substância negra, descreveremos essas conexões de maneira mais sucinta. 

A área tegmental ventral (ATV), localizada dorso medialmente à substância 

negra, contém neurônios dopaminérgicos e se projeta para o estriado (MARTIN, 1998; 

PURVES e cols., 2001). 

A SNpc dá origem ao sistema dopaminérgico nigro-estriatal (FAULL & 

MEHLER, 1978; SWANSON, 1982; MARTIN, 1998) e a degeneração desse sistema é 

a maior causa das síndromes parkinsonianas. Por sua vez, a SNpr, junto com o globo 

pálido, constitui a principal fonte de saída dos núcleos basais. As duas principais 

projeções eferentes da SNpr se dirigem ao núcleo ventro-medial do tálamo (FAULL & 

MEHLER, 1978; GROFOVÁ e cols., 1982) e ao colículo superior (FAULL & 

MEHLER, 1978; MAY & HALL, 1986; WILLIAMS & FAULL, 1988; HARTING e 

cols., 1988; EICHENBERGER e cols., 2002). Os neurotransmissores potencialmente 

envolvidos são a dopamina e o GABA. 
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Outras projeções provenientes de neurônios da substância negra, parte 

reticulada, destinam-se à formação reticular mesencefálica caudal e mais 

especificamente ao núcleo pedúnculo-pontino (JACKSON & CROSSMAN, 1983; 

DENIAU & CHEVALIER, 1992). 

 

O Sistema Opioidergico 
 

A investigação de aspectos modulatórios, exercidos por mecanismos opioides, 

tem sido o foco de atenção de pesquisas com o objetivo de esclarecer a organização das 

finas redes neurais e a neurotransmissão que modulam o medo no tectum 

(EICHENBERGER e cols., 2002; OSAKI e cols., 2003). É sabido que pequenas doses 

de morfina microinjetadas na SCPd atenuam, de uma forma dependente da dose, as 

respostas defensivas obtidas através de estimulação elétrica dessa estrutura (JENCK e 

cols., 1983; JENCK e cols., 1986; BRANDÃO e cols., 1985; BRANDÃO e cols., 

1990). Mecanismos opioides parecem estar envolvidos no controle das reações de 

defesa, desde que microinjeções de morfina na SCPd atenuam tanto as respostas 

comportamentais como alterações autonômicas eliciadas por estimulação elétrica do 

mesencéfalo dorsal (JENCK e cols., 1983, 1988). Microinjeções de antagonistas de 

receptores opioides na SCPv possuem a propriedade de atenuar o medo eliciado por 

estímulos nocivos externos (FANZELLOW & BOLLES, 1979). Embora essas 

estruturas mesencefálicas, como a SCPd,  cpCS e o colículo inferior, estejam envolvidas 

com a elaboração do comportamento induzido por estímulos aversivos, ainda não esta 

claro se esse substrato neural pode vir a ser modulado unicamente no tectum, ou se 

também envolve estruturas do tegmento mesencefálico. É possível que os opioides 

endógenos não estejam apenas envolvidos em respostas antinociceptivas induzidas por 

estimulação da SCPv, mas também regulem as reações comportamentais eliciadas por 

estimulação da SCPd, cpCS e colículo inferior, estruturas envolvidas com a organização 

e elaboração de comportamento explosivo de fuga (COIMBRA e cols., 2000; 

EICHENBERGER e cols., 2002; OSAKI e cols., 2003). 

Os efeitos dos antagonistas opioides dependem do tipo de receptores com que 

estes interagem (CARDOSO e cols., 1992; MOTTA & BRANDÃO, 1993). Tem sido 

mostrado que agonistas µ e κ evocam estados emocionais como aqueles decorrentes de 

estímulos de natureza aversiva e, como a morfina tem maior afinidade por receptores µ 

do que por κ (JENK e cols., 1983; WALKER e cols., 1991), é possível que tais 
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receptores possam mediar diferentemente efeitos paradoxais de doses baixas e altas 

desse fármaco opiáceo, quando administrado no colículo inferior de roedores 

(CARDOSO e cols., 1992). As respostas de medo e pânico podem ser moduladas por 

bloqueadores do receptor GABAérgico do tipo A, e por antagonistas de receptores 

opioides em sítios mais craniais do tectum, como a SCPd e as cpCS (EICHENBERGER 

e cols., 2002; RIBEIRO  e col., 2005), como também em sítios mais caudais do 

mesencáfalo dorsal, como o colículo inferior (COIMBRA e col., 2000; CALVO & 

COIMBRA, 2006). Portanto, interação entre o sistema opioide e GABAérgico no 

contorle do comportamento de defesa parece envolver todo o mesencéfalo dorsal, mas 

recrutando também neurônios do mesencéfalo ventral, como aqueles situados na 

substância negra, parte reticulada, como foi recentemente demonstrado (RIBEIRO e 

col., 2005). 

Além dos sistemas neurais mais conhecidos, como discutidos anteriormente, 

outros neurotransmissores parecem também estar envolvidos na mediação das respostas 

defensivas moduladas, ou geradas, no colículo inferior. Existe uma ampla gama de 

relatos na literatura que sugerem um papel modulatório exercido pelos opioides no 

SEA. Alguns trabalhos têm revelado que o colículo inferior possui alta concentração de 

receptores µ e moderada concentração de receptores do subtipo κ (MANSOUR e cols., 

1994). Dessa maneira, o fato da morfina ter maior afinidade por receptores µ do que por 

receptores κ (MARTIN, 1983), seu efeito pode depender do tipo de receptores com os 

quais a droga interage em função da dose. Assim, tem sido sugerido que agonistas de 

receptores µ atuam como reforçadores positivos, enquanto os receptores κ, quando 

ativados, podem eliciar estados aversivos (MUCHA e HERZ, 1985; BECHARA e cols., 

1985; BALS-KUBIK e cols., 1989). 

 Não obstante, nosso grupo tem mostrado consistentemente o envolvimento tanto 

de receptores µ como κ nos efeitos pró-aversivos de neuropeptídeos opioides 

endógenos, pois o antagonismo de tais receptores, seja por via periférica, seja por via 

central, eleva significantemente os limiares do comportamento de defesa que tem sido 

relacionado a sensações de medo intenso (COIMBRA e col., 1996, 2000; 

ENCHENBERGER e col., 2002; OSAKI e col., 2003; RIBEIRO e col., 2005; CALVO 

& COIMBRA, 2006; CASTELLAN-BALDAN e col., 2006). 

Receptores opioides foram identificados em terminais de pequeno diâmetro na 

medula espinal e sobre o corpo de neurônios localizados no gânglio da raiz dorsal do 

nervo espinal (STEIN e col., 1990). Sob uma vasta gama de condições experimentais e 
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clínicas, uma série de opioides e seus antagonistas evidenciam efeitos analgésicos 

periféricos (RUSSEL e col., 1987; STEIN e col., 1991; CZLONKOWSKI e col., 1993).  

São propostas três classes de receptores opioides definidas como: µ, κ e δ. Os 

receptores µ têm sido classificados em dois distintos subtipos µ1 e µ2, os receptores δ 

em δ1 e δ2. Os receptores κ estão divididos nos subtipos κ1, κ2 ou κ3. Todos esses 

subtipos modulam a percepção da dor, com exceção do receptor κ2, que não tem sido 

adequadamente estudado. Sistemas supraespinais têm sido descritos envolvendo os 

receptores µ1, enquanto µ2, κ1 e δ1 modulam a dor na região espinal. Além de possuírem 

capacidade de agir independentemente, os vários sistemas também interagem 

sinergicamente entre si. Assim, o alívio da dor envolve a complexa interação de pelo 

menos seis sistemas de receptores (PASTERNAK, 1993). 

Receptores opioides estão distribuídos diferentemente na medula espinal. Os 

receptores µ localizam-se de forma altamente concentrada em camadas superficiais do 

corno dorsal em toda a medula espinal, os receptores δ estão mais difusamente 

distribuídos na substância cinzenta, principalmente localizada nas porções cervical e 

torácica, enquanto os receptores κ estão presentes em elevadas quantidades nas camadas 

superficiais da porção lombo-sacral e essas densidades diminuem nos níveis mais altos 

da medula espinal. Processo semelhante é observado com relação à localização dos 

peptídeos opioides derivados da pró-encefalina e pró-dinorfina. Enquanto pró-

encefalinas encontram-se preferencialmente localizados na porção sacral da medula pró-

dinorfinas estão concentrados na medula espinal cervical (QUIRION, 1984).  

Os receptores opioides µ parecem ser indiferentemente ativados por estímulos 

nocivos térmicos, por pressão e por estímulo visceral. Os receptores δ provavelmente 

estão mais envolvidos com estímulos nociceptivos térmicos, enquanto sítios de ligação 

de opioides κ estão associados a estímulos nociceptivos de dor visceral (QUIRION, 

1984).  

Há evidência do envolvimento de receptores µ e δ na antinocicepção opioide 

induzida pelo estresse (FANSELOW e col., 1989 b) e os receptores δ estão envolvidos 

na antinocicepção induzida pelo medo (FANSELOW e col., 1989 a). 

O fato de que a microinjeção de opioides (MURFIN e col., 1976) ou a 

estimulação elétrica da SCP (BASBAUM e col., 1977) gera antinocicepção (por meio 

de vias que compõem o funículo dorsolateral) e hiperpolariza alguns neurônios 

localizados no corno dorsal da medula espinal (LIEBESKIND e col., 1973) está em 

consonância com o ponto de vista de alguns autores, segundo os quais antinocicepção 
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opioide e aquelas induzidas por estimulação elétrica da SCP possuem um substrato 

neural comum (MAYER & LIEBESKIND, 1974; MAYER & HAYES, 1975; MAYER 

& PRICE, 1976). O substrato anatômico dessas duas formas de antinocicepção pode, 

entretanto, não ser completamente similar. Em alguns estudos, encontrou-se que há 

sítios na SCP que são mais propensos à antinocicepção induzida por estimulação 

elétrica do que a eliciada por ativação de mecanismos estritamente opioides, pois esses 

efeitos podem ser antagonizados pela depleção de monoaminas (TENEN, 1968).  

 

O Sistema Endocanabinoide 
 

Cannabis sativa é uma planta arbustiva anual grosseira, com folhas palmadas e 

aglomerados de pequenas flores verdes que crescem espontaneamente em regiões de 

clima temperado ou tropical e pode atingir uma altura de 3 metros. A Cannabis foi 

efetivamente utilizada ao longo da história para uma variedade de fins, incluindo a 

produção de fibras para fabricação de papel e têxtil. No entanto, sua popularidade atual 

reside no seu uso como droga recreativa com propriedades psicoativas. Extratos de 

flores secas, flores ou folhas são conhecidas como “Cannabis” ou maconha (termo 

norte-americano, provavelmente proveniente da gíria mexicana). O haxixe é fabricado a 

partir de uma resina secretada pelas flores das plantas femininas. O Consumo de 

derivados de Cannabis (por meio do ato de fumar, comer ou beber) produz euforia, 

relaxamento, uma sensação geral de bem-estar e distorção de tempo. O consumo 

exagerado pode precipitar alucinações, depressão, ansiedade e psicose 

(MANZANARES e col., 2006). 

A Cannabis sativa tem sido utilizada há séculos em todo o mundo para o 

tratamento de doenças. Seus derivados foram nomeados como "panacéia", ou "cura-

tudo", e eram vendidos como remédios legalizados, principalmente para o alívio da dor 

(FARQUHAR e col., 2000). 

Em 1964, Mechoulam e colaboradores (apud GAONI e col., 1964) descobriram 

que o delta-9-tetra-hidrocanabinol (∆9-THC) era o principal componente psicoativo da 

Cannabis sativa. O ∆9-THC provoca uma variedade de efeitos em diferentes espécies 

animais, tais como antinocicepção, hipoatividade, catalepsia, hipotermia e alterações 

cardiovasculares (COMPTON e cols., 1992, MARTIN e cols., 1991). Na década de 

1980, Howlett e colaboradores (apud DEVANE e col., 1988) identificaram e 

caracterizaram um receptor no cérebro de ratos que preenchia os critérios para uma alta 
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afinidade, estereosseletiva, distinto do receptor canabinoide farmacologicamente, 

através de agonistas marcados com substâncias radioativas para ensaios de acoplamento 

receptores ligados à atividade da proteína G.  

Além disso, eles encontraram uma correlação entre a potência de compostos 

canabinoides na produção de analgesia in vivo e a inibição da adenilciclase in vitro, 

indicando a presença de uma proteína G ligada a um receptor canabinoide que medeia 

efeito analgésico no cérebro (HOWLETT e col., 1988). Alguns anos depois, em 1990, o 

receptor CB1 foi clonado a partir de tecido cerebral (MATSUDA e col., 1990), seguido 

por clonagem de receptores de canabinoides expresso no sistema nervoso central 

(MUNRO e col., 1993).  

A expressão do receptor CB1 foi detectada no sistema nervoso, especificamente 

na substância negra, no globus palidus, no cerebelo, no hipocampo e no córtex cerebral 

e gânglio da raiz dorsal dos nervos espinais (MATSUDA e col., 1990). Por outro lado, a 

expressão do receptor CB2 ocorre predominantemente, mas não exclusivamente, em 

células do sistema imune como os macrófagos, monócitos e linfócitos B (MUNRO e 

col., 1993, LYNN e col., 1994), sendo encontrado no cordão espinal (BELTRANO e 

col., 2006), no córtex e no cerebelo (VAN SICKLE e col., 2005). 

Pertencentes à superfamília dos receptores com sete domínios transmembrana, 

os receptores canabinoides (HOWLETT e col., 2002) são acoplados à proteína G, 

regulando negativamente a AC, reduzindo a atividade da proteína cinase A (PKA) e os 

efeitos biológicos mediados por ela e, possivelmente também da proteína cinase 

ativadora de mitógeno (MAPK) (PERTWEE, 1997). Além disso, modulam a atividade 

de canais de potássio e os canais de Ca²+ (PERTWEE, 1997 e 1998). Com relação aos 

canais de Ca²+, HILLARD e col. (1990) demonstraram que a inibição de canais de Ca²+ 

do tipo N ou P/Q mediada por CB1, atenua a despolarização induzida pela ativação da 

enzima de síntese do óxido nítrico (NOS) neuronial por reduzir o influxo de Ca²+, o que 

pode sugerir que estes receptores realmente possuem papel na regulação neronial. 

Consequentemente, alguns ligantes endógenos dos receptores de canabinoides 

têm sido atualmente bastante investigados, bem como a sua síntese, transporte e 

degradação (FREUND e col., 2003, e PORTER e col., 2001; BUCKLEY e col., 2001, 

CRAVATT e col., 2001 e LEDENT e col., 1999). 

A descoberta dos receptores canabinoides levou à busca por ligantes endógenos 

para estes receptores. Existiam duas grandes evidências da existência dos 

endocanabinoides, a primeira está relacionada com o fato de que as drogas que 
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mimetizam os efeitos canabinoides exercem seu efeito por se ligarem com alta afinidade 

a receptores específicos da membrana, os CB1, os CB2 ou ambos, (DEVANE e col., 

1988, MATSUDA e col., 1990, MUNRO e col., 1993), e a segunda diz a respeito às 

descobertas de substâncias com atividades similares àquelas exercidas pelos 

canabinoides em tecido animal, mas com estruturas químicas muito diferentes das 

estruturas químicas dos compostos encontrados na planta (DEVANE e col., 1992, 

SUGIRA e col., 1995, MECHOULAM e col., 1995).  

Os endocanabinoides ou canabinoides endógenos são uma família de lipídeos 

bioativos que ativam os receptores canabinoides, modulando a transmissão neural. Eles 

estão presentes no cérebro e outros tecidos e participam da regulação de várias funções 

encefálicas, incluindo a percepção da dor, o humor, o apetite e a memória (FRIDE, 

2005). O endocanabinoide isolado pela primeira vez (de cérebro suíno) foi caracterizado 

estruturalmente como (araquidoniletanolamida) (AEA) sendo que o prefixo “ananda” é 

oriundo do sânscrito que significa “felicidade serena” (DEVANE e col., 1992). 

A AEA possui efeitos centrais e periféricos (DI MARZO e cols., 2000). A AEA 

é uma amida derivada de ácido araquidônico e etanolamina. É sintetizada pela hidrólise 

do precursor do N-araquidonoil fosfatidiletanolamina, que é catalisada pela enzima 

fosfodilesterase fosfolipase D (CHAPMAN e col., 1999, DI MARZO e col., 1994). Ela 

é rapidamente removida da fenda sináptica por um sistema de transporte de alta 

afinidade em astrócitos e neurônios (DI MARZO e col., 1994). Uma vez internalizada, a 

anandamida é hidrolisada pela enzima hidrolase do terminal amina de ácidos graxos 

(FAAH), uma enzima intracelular ligada à membrana (DI MARZO e col., 1994). No 

hipocampo, cerebelo e neocórtex, a FAAH é expressa em níveis elevados nas regiões 

dos neurônios pós-sinápticos (DI MARZO e col., 1994). Assim, receptores CB1 e a 

enzima FAAH têm uma distribuição anatômica e complementar. 

Diferentes modelos de experimentação animal validados são utilizados para 

explorar o efeito analgésico dos compostos canabinoides. No entanto, uma vez que a 

maioria das respostas é quantificada por meio de testes comportamentais, é importante 

lembrar que os endocanabinoides podem inibir ou aumentar a atividade motora 

(SANUDO e col., 2000), dependendo da dose e da estrutura do composto administrado, 

o que pode influenciar as reações comportamentais e mascarar os resultados de testes 

analgésicos.  

Após a estimulação térmica nociva, agonistas de receptores canabinoides 

diminuem a estimulação dos neurônios do corno dorsal, enquanto antagonistas 
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específicos CB1 como SR141716A facilitam as respostas nociceptivas (CHAPMAN, 

1999, HOHMANN e col., 1998). O papel do sistema endocanabinoide no controle da 

dor pode ser comprovado pelo fato de que o bloqueio dos receptores de canabinoides, 

seja por antagonistas, anticorpos, ou deleção genética, inibe ou atenua a percepção da 

dor (COMPTON e col., 1996, EDSALL e col., 1996, LENDENT e col., 1999). O efeito 

antinociceptivo de agonistas do receptor canabinoide pode ser correlacionado a sua 

capacidade para deslocar radioligantes do receptor canabinoide CB1 e de inibir a 

adenilato ciclase, sendo que a antinocicepção mediada por canabinoides podem ser 

atenuada por substâncias que interferem com a transdução de sinais de receptores CB1 

ligados à proteína G (RAFFA e col., 1999).  

Os receptores canabinoides, tanto CB1 e CB2, parecem modular a dor crônica. 

De forma que umas das respostas do organismo em processos de dor crônica é o 

aumento do número destes receptores, sugerindo desta forma, que sua função em tais 

situações pode ser importante (MANZANARES e cols., 2006). Por exemplo, em 

modelo de dor neuropática, estimula a regulação da expressão de receptores CB1 em 

nervos e estruturas envolvidas com o processamento da dor, como as divisões mais 

superficiais do corno dorsal da medula espinal (LIM, e col., 2003) ou a região 

contralateral do tálamo (SIEGLING e col., 2001). Aumentando o efeito analgésico dos 

receptores endocanabinoides. Esta regulação central de receptores CB1 após lesão 

periférica do nervo indica papel dos efeitos dos receptores agonistas canabinoidenas 

condições de dor crônica e dor neuropática. Modelo de dor crônica associados com 

lesão do nervo periférico, porém não com inflamação induz a expressão de receptores 

CB2 de forma altamente restrita e específica na medula espinal lombar. De forma que a 

aparência de expressão de CB2 coincide com a aparência de ativação na microglia 

(ZANG e cols., 2003). 

 

O Sistema GABAérgico 
 

O ácido γ-aminobutírico (GABA) é o neurotransmissor mais amplamente 

distribuído no sistema nervoso central dos vertebrados (BORMANN, 2000). Sintetizado 

a partir do glutamato pela ação da enzima ácido glutâmico descarboxilaze, atua em três 

tipos de receptores, o GABA-A, o GABA-B e o GABA-C. Os receptores GABAérgicos 

do tipo A são formados a partir de uma proteína transmembrana constituída por cinco 

subunidades proteicas (duas α 1, duas β 2 e uma γ 2) (CHEBIB & JOHNSTON, 1999, 
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ZWANZGER & RUPPRECHT, 2004) que contêm um poro central, o qual atravessa a 

membrana celular e é permeável a íons cloro e a outros ânions. Estudos bioquímicos 

(ADAMS, 1979; CONTRERAS & BACHELARD, 1979) e imunológicos 

(THOMPSON e cols., 1985) revelaram altos níveis de GABA no mesencéfalo dorsal, 

além das enzimas responsáveis por sua síntese – a descarboxilase do ácido glutâmico 

(GAD) – e degradação, mediada pela GABA-transaminase (TACHIBANA & 

KURIYAMA, 1974; FISHER & DAVIES, 1976; CONTRERAS & BACHELARD, 

1979; ADAMS & WENTHOLD, 1979). 

Dados obtidos de estudos comportamentais utilizando modelos animais de 

aversão revelaram, de forma consistente, a relação entre ações antiaversivas dos 

benzodiazepínicos com mecanismos GABAérgicos localizados no tectum (BRANDÃO 

e cols., 1982; BOVIER e cols., 1982; BRANDÃO e cols., 1985; GRAEFF e cols., 1986; 

BORGES e cols., 1988; BRANDÃO e cols., 1990; MELO e cols., 1992; BRANDÃO e 

cols., 1993; BRANDÃO e cols., 1994; BRANDÃO e cols., 1999; PANDÓSSIO & 

BRANDÃO, 1999; BRANDÃO e cols., 2003). De fato, microinjeções de agonistas 

GABAérgicos em estruturas relacionadas ao processamento da informação aversiva têm 

efeito ansiolítico similar ao dos benzodiazepínicos (BRANDÃO e cols., 1982; AUDI & 

GRAEFF, 1987). Esses efeitos característicos dos benzodiazepínicos, estão vinculados à 

modulação da atividade GABAérgica diretamente na abertura do canal de Cl- ligado ao 

seu receptor GABAA pós-sináptico (OLSEN, 1982; HAEFELY, 1985). A administração 

de antagonistas GABAérgicos nessas mesmas estruturas mesencefálicas elicia o 

comportamento de fuga acompanhado de respostas autonômicas características da 

reação de defesa (MILLAN e cols., 1986). 

A pesquisa da efetiva participação do sistema GABAérgico do colículo superior 

(COIMBRA e BRANDÃO, 1993) na mediação de respostas de defesa evocadas pela 

administração do antagonista de receptores GABAA, a bicuculina, nessa estrutura 

revelaram uma clara ativação comportamental, acompanhada de saltos, intercalada por 

curtos períodos de imobilidade defensiva (“congelamento”), além de alterações 

autonômicas, como aumentos na pressão arterial e na frequência cardíaca. Essas são 

respostas similares àquelas observadas após estimulação da SCPd, ou do hipotálamo 

medial, estruturas já sabidamente envolvidas nas reações de defesa e que compõem o 

chamado sistema encefálico da aversão (SEA) (GRAEFF, 1990).  

O estudo neuromorfológico de vias GABAérgicas, que se projetam ao tectum, e 

a investigação de seu papel na modulação do comportamento de defesa, assim como de 
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seus alvos sinápticos a nível mesencefálico têm sido foco das mais recentes pesquisas 

em nosso laboratório (EICHENBERGER e cols., 2002; OSAKI e cols., 2003). Os 

corpos celulares desses neurônios provavelmente não estão localizados em estruturas 

telencefálicas, já que ratos privados dessas estruturas ainda apresentam atividade 

comportamental acompanhada de saltos depois da microinjeção de antagonista 

GABAérgico na substãncia cinzenta periaquedutal dorsal ou hipotálamo medial 

(TOMAZ e cols., 1988). 

Encontra-se estabelecido que neurônios GABAérgicos estriado-nigrais 

(GROFOVÁ, 1978), exercem uma forte influência inibitória na SNpr (CASTELLAN-

BALDAN e col., 2006). Essa inibição age particularmente em neurônios 

nigrocoliculares que também são inibitórios (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; 

RIBEIRO e col., 2005; CASTELLAN-BALDAN e col., 2006). A SNpr é conhecida por 

enviar projeções às camadas intermediárias do colículo superior (CICS), que pode 

funcionar como um canal sensorial aos neurônios do tectum responsáveis pela 

organização de reações de defesa em regiões mais ventrais desse substrato neural 

(REDGRAVE e cols., 1992; EICHENBERGER  e col., 2002). 

Diante da necessidade de um melhor entendimento dos aspectos neuroquímicos 

da organização do comportamento de defesa, a estimulação elétrica e o bloqueio 

GABAérgico, através da administração central de bicuculina no tectum, tornaram-se 

métodos amplamente utilizados na elucidação de respostas comportamentais de defesa, 

caracterizadas por corridas, saltos e rotações, a que se denomina comportamento 

explosivo de fuga (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; EICHENBERGER e cols., 2002; 

COIMBRA  e col., 2006). Além disso, sabe-se que aumentos graduais de intensidade na 

estimulação elétrica nessa estrutura mesencefálica, à semelhança do que ocorre com a 

substância cinzenta periaquedutal dorso-lateral (SCPdl) e com as cpCS, evocam o 

comportamento de defesa onde a fuga é precedida por um comportamento caracterizado 

por alerta e congelamento, seguido de reações autonômicas (MANCIA & 

ZANCHETTI, 1981; HILTON, 1982; LEÃO-BORGES e cols., 1988; COIMBRA & 

BRANDÃO, 1993). 

No teste Open Field, o aumento da rotação animal sobre o mesmo eixo, 

comportamento caracteristicamente relacionado às respostas de defesa, após a lesão da 

SNpr também já foi sugerido por outros estudos (IMPERATO e cols., 1981; COIMBRA 

e cols., 1989) como sendo resultado da diminuição na transmissão GABAérgica através 

da via nigro-colicular. Logo, o aumento da manifestação do comportamento de fuga 
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comumente observado após a lesão da SNpr (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; 

CASTEALLAN-BALDAN e col., 2006) pode dever-se à remoção do controle inibitório 

exercido pelas fibras GABAérgicas no substrato neural do comportamento defensivo 

induzido por estimulação do mesencéfalo dorsal. Por conseguinte, vias GABAérgicas 

de projeção nigro-tectal possuem um papel-chave no controle de respostas comumente 

relacionadas ao medo inato e ao pânico. 

 

Interação entre os Sistemas Opioides e Endocanabinoides 
 

Recentemente, tem sido postulado que endocanabinoides e peptídeos opioides 

endógenos, neuromoduladores e neurotransmissores respectivamente, psicoativos 

independentes, atuem em dois sistemas neurais que interagem entre si 

(MANZANARES e col., 1999; VIGANÒ e col., 2005). Tais mediadores neurais ativam 

diferentes receptores celulares (receptores opioides mu, delta e kappa, e receptores 

endocanabinoides CB1 e CB2, que são acoplados a proteínas Gi/Go GTP que inibem a 

atividade da enzima adenilato-ciclase, bloqueia canais de cálcio dependentes de 

voltagem, ativam os canais de potássio e estimulam a cascata de cinases MAP 

(CHILDERS 1991; CHILDERS e col., 1992; HOWLETT e col., 1995).  

Tanto os receptores endocanabinoides quanto os receptores opioides localizam-

se na membrana pré-sináptica, onde sua ativação causa inibição da liberação de 

diferentes neurotransmissores (MANSOUR e col., 1995; SCHLICKER & 

KATHMANN, 2001). Estudos morfológicos demonstraram haver uma distribuição 

similar de receptores endocanabinoides CB1 e opioides do tipo µ no corno dorsal da 

medula espinal (WELCH & STEVENS, 1992; HOHMANN e col., 1999; SALIO e col., 

2001). Regiões encefálicas, como o neoestriado, o hipocampo dorsal, e a substância 

negra são ricos tanto em receptores canabinoides como opioides (MANSOUR e col., 

1988; HERKENHAM e col., 1991; MAILEUX & VANDERHAEGHEN, 1992; 

RODRIGUEZ e col., 2001), sendo possível, ainda, a colocalização de tais receptores.  

Estruturas do diencéfalo, como o tálamo medial e o hipotálamo medial, e do 

tronco encefálico, como a PAG, e os núcleos da Rafe, também possuem receptores 

endocanabinoides e opioides, e exercem um importante papel na mediação de processos 

defensivos (EICHENBERGER e col., 2002; OSAKI e col., 2003; RESSTEL e col., 

2007), ansiolíticos (MOREIRA e col., 2007) e antinociceptivos (LICHTMAN e col., 

1996; HOHMANN e col., 2005; COIMBRA e col., 2006; SUPLITA II e col., 2006). 
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Canabinoides endógenos e os opioides endógenos compartilham de vários 

efeitos farmacológicos semelhantes. Estes sistemas, ainda, parecem potencializar um ao 

outro, indicando uma interação sinérgica entre eles. Ainda, estudos comportamentais e 

moleculares têm sugerido que o efeito analgésico dos canabinoides é, pelo menos em 

parte, mediado por opioides endógenos, indicando uma íntima relação entre eles na 

modulação da percepção da dor (CICHEWICZ, 2003). Além, do papel dessa interação 

entre o sistema opioide endógeno e endocanabinoide na antinocicepção (FLOR e 

DEWEY, 1978; BHARGAVA e MATWYSHYN, 1980; FUENTES, 1999), os 

canabinoides endógenos interagem com o sistema opioide em uma variedade de funções 

biológicas, incluindo hipotermia (BHARGAVA, 1980), mobilidade intestinal (DEWEY, 

1986; FREDERICKSON e cols., 1976; BASILICO e cols., 1999; KULKARNI- 

NARLA e BROWN, IZZO e cols., 1999, 2000) e atividade imune (MASSI e cols., 

2001, 2003), assim como a modulação da ansiedade (BERRENDERO e 

MALDONADO, 2002; KIEFFER, 2002), exercendo ainda influência na locomoção 

(AYHAN e col., 1979; ULKU e col., 1980; TULUNAY e col., 1981, 1982; 

BUTTARELLI e cols., 2002), especificamente no comportamento exploratório 

(PONCELET e col., 1999), e reações de catalepsia (NARIMATSU e cols., 1987; 

PONTIERI e col., 2001a, b). 

A administração crônica de fármacos opiáceos e canabinoides produz a 

tolerância a seus efeitos analgésicos e hipotérmicos (PERTWEE, 1988; BHARGAVA, 

1991; RUBINO e cols., 1997b) e conduz ao desenvolvimento da dependência física, 

embora com intensidades diferentes (BHARGAVA, 1991; TSOU e col., 1995; ACETO 

e col., 1996, 1998, 2001). Os canabinoides são usados historicamente em combinação 

com opiáceos para o tratamento de diferentes tipos de dor nos seres humanos devido a 

suas interações sinérgicas na modulação de estímulos nocivos (WELCH, 1993; 

WELCH E EADS, 1999; CICHEWICZ, 2004). Efetivamente, os canabinoides são 

considerados como drogas de abuso; estudos mostraram que canabinoides endógenos e 

exógenos interferiam com o efeito da nicotina (COHEN e col., 2002), álcool 

(MECHOULAM e PARKER, 2003), cocaína (FATTORE e cols., 1999), ou penicilina 

(DOTY e cols., 1994).  

Como literatura tem demonstrado uma estreita relação entre os sistemas opioides 

e canabinoides (FATTORE e cols., 2005), sendo queambos os sistemas atuam em locais 

comuns, e considerando ainda que seus receptores estão distribuídos conjuntamente em 

áreas importantes para o controle da dor e também de respostas de defesa inata, é de 
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nosso interesse investigar o efeito da interação entre vias mediadas por polipeptídeos 

opioides endógenos e por endocanabinoides no controle das respostas comportamentais 

que têm sido relacionadas ao medo inato e também no controle da antinocipção que 

segue o comportamento defensivo.  

 

Interação entre os Sistemas Opioidérgico e GABAérgico 
 

O comportamento defensivo tem sido evocado em decorrência de microinjeções 

de agentes antagonistas de receptores GABAA ou de inibidores da enzima GAD em 

sítios mesencefálicos, cuja estimulação induz reações de fuga (BRANDÃO e cols., 

1982, 1986, 1988). Vigorosas reações defensivas também podem ser evocadas por 

administrações de drogas opiáceas ou por ativação de receptores NMDA no colículo 

inferior (CARDOSO e cols., 1992; 1994; BRANDÃO e cols., 2001). 

Partindo desse pressuposto, o estudo de vias GABAérgicas e de projeções 

peptidérgicas opioides deve ser incluído na busca do substrato neural do medo, do 

pânico e da ansiedade, ressaltando-se mecanismos neuroquímicos que integram as 

reações de defesa. Contudo, há na literatura dados conflitantes acerca dos efeitos pró ou 

antiaversivos de drogas opioides no sistema nervoso central sejam administradas por via 

intraperitoneal ou intramesencefálica, pois agonistas ou antagonistas opioides têm 

causado, em diferentes modelos animais, tanto efeitos pró-aversivos (JENK e 

cols.,1986;) como antiaversivos (COIMBRA e cols., 1996; 2000; CALVO  &  

COIMBRA, 2006). A própria morfina, ao ser microinjetada no tectum, seja em nível 

cranial (LEÃO-BORGES e cols., 1988; BRANDÃO e cols., 1990), seja em nível caudal 

(CARDOSO e cols., 1992), dependendo da dose, pode evocar comportamentos de 

defesa ou atenuá-los. 

Recentemente, tem sido constantemente demonstrado que a administração 

intramesencefálica de antagonistas opioides clássicos causa efeitos antiaversivos 

(COIMBRA e cols., 1996, 2000; OSAKI e cols., 2003). Considerando que os opioides 

endógenos possuem a propriedade de causarem potenciais pós-sinapticos inibitórios, 

para ser explicada a ação antiaversiva dos antagonistas opioides, tem sido sugerida uma 

interação entre vias opioides e GABAérgicas no mesencéfalo dorsal; aquelas 

promovendo inibição pré-sinaptica sobre estas (COIMBRA e cols., 1996, 2000; 

EICHENBERGER e cols., 2002). Supõe-se que os terminais GABAérgicos modulados 



Introdução  |  32 

por interneurônios opioides tenham sua origem em vias de projeção nigro-colicular 

(COIMBRA e cols., 1993; CASTELLAN-BALDAN  e col., 2006). 

Recentes evidências imuno-histoquímicas, neuroanatômicas e 

psicofarmacológicas deram um novo impulso a essa teoria (EICHENBERGER e cols., 

2002; RIBEIRO e cols., 2005; CASTELLAN-BALDAN e cols., 2006), pois 

demonstraram tanto morfologicamente como farmacológica e comportamentalmente 

que essa hipótese é factível considerando os aspectos mais craniais do tectum. 

 

Interação entre os Sistemas Endocanabinoide e GABAérgico 
 

 A localização pré-sináptica de receptores CB1 indica que os endocanabinoides 

modulam a liberação de neurotransmissores dos terminais do axônio (MANZANARES 

e cols., 2006). Os efeitos de endocanabinoides sobre a função sináptica consistem na 

inibição da liberação de uma variedade de neurotransmissores e também a inibição da 

atividade elétrica por um fenômeno (KATONA e col., 2000, SCHLICKER e col., 

2001). Os neurotransmissores, cuja liberação é inibida por ativação de receptores de 

canabinoides incluem o L-glutamato, o GABA, a noradrenalina, a dopamina, a 

serotonina e a acetilcolina (KATONA e col., 2000).  

Os endocanabinoides estão envolvidos na modulação da transmissão sináptica 

rápida no sistema nervoso central por um caminho retrógrado de sinalização que pode 

influenciar as sinapses em uma região local, com efeito inibitório sobre a liberação do 

neurotransmissor tanto excitatório como inibitório que persiste por dezenas de segundos 

(MANZANARES, e cols., 2006). Isso pode ser importante no controle dos circuitos 

neurais, tais como sinalização nociceptiva.  

A ativação dos receptores endocanabinoides inibe a transmissão sináptica 

GABAérgica em um número de regiões do sistema nervoso central, incluindo as áreas 

que participam na sinalização nociceptiva como a amígdala (MANNING e col., 2003), a 

matéria cinzenta periaquedutal (VAUGHAN e col., 2000), o bulbo ventromedial rostral 

(RVM) (VAUGHAN e col., 1999) e as camadas superficiais do corno dorsal da medula 

espinal (JENNINGS e col.,2001).  
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Sistema Opioide e Endocanabinoide na Modulação da Dor 
 

A combinação de duas drogas antinociceptivas atuando através de receptores 

específicos traz benefícios importantes. Quando administrado em combinação com 

substâncias sinérgicas, a dose necessária de cada agente pode ser reduzida. O benefício 

clínico das associações farmacológicas é importante no tratamento analgésico porque 

um alívio efetivo da dor pode ser conseguido com pouco ou nenhum efeito colateral. O 

estudo de novas associações entre fármacos no tratamento da dor, contudo, necessita 

abordar mais profundamente suas bases neurais e farmacológicas dos sistemas neurais 

envolvidas.  

O sistema opioides é um dos sistemas neurais que interagem com as vias 

mediadas pos endocanabinoides que tem sido mais explorado (CORCHERO e cols., 

2004, FUENTES e col., 1999, MANZANARES e cols., 1999). Estudos revelaram que 

os endocanabinoides têm efeitos semelhantes aos provocados pela morfina (MENG e 

cols. 1998). Endocanabinoides e receptores opioides existem em vários níveis dos 

circuitos da dor e estes dois sistemas neurais podem operar em sinergia. THC e morfina 

também atuam sinergicamente, potencializando mutuamente suas ações 

antinociceptivas.  

Curiosamente, essa ação é inibida por antagonistas dos receptores opioides e 

canabinoides em separado, conforme demonstrado em modelos de dor aguda 

(FUENTES e cols., 1999) e em modelos de dor crônica (SMITH e cols., 1998, WELCH 

e cols., 1992). No entanto, apesar de canabinoides e opioides produzirem analgesia no 

corno dorsal, seus mecanismos de ação farmacológica são diferentes. Por exemplo, os 

agonistas do receptor opioide µ inibem a liberação de glutamato de terminais aferentes 

primários em nível de corno dorsal da medula espinal, enquanto que receptores CB1 não 

têm nenhum efeito inibitório sobre neurônios excitatórios (GRUDT e cols., 1994, 

KOHNO e cols., 1999).  

Por outro lado, agonistas do receptor canabinoide induzem a síntese e / ou 

liberação de peptídeos opioides endógenos (CORCHERO e cols., 1997, 

MANZANARES e cols., 1999). O tratamento com ∆9-THC produz um aumento na 

expressão gênica de opioides na medula espinal, sustentando a hipótese de haver uma 

interação entre os sistemas canabinoide e opioide nesta região (CORCHERO e cols. 

1997). Embora a antinocicepção causada pela morfina seja mediada predominantemente 
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por receptores µ-opioides, pode ser reforçada por ∆9-THC através da ativação de receptores 

opioides do tipo kappa e delta.  

Os receptores CB2, quando ativados, estimulam a liberação de β-endorfina, que 

então age em receptores µ-opioides para inibir a nocicepção (IBRAHIM e cols., 2005).  

Dessa forma, o propósito do presente trabalho é investigar o papel da interação 

entre vias mediadas por opioides endógenos e por endocanabinoides da divisão 

reticulada da substância negra, rica em ambos os sistemas neurônicos presentemente 

abordados, na elaboração das respostas de defesa organizadas no mesencéfalo dorsal. 

É possivel que a organização do comportamento defesa no teto mesencefálico 

possa ser influenciada pela interação entre aferências endocanabinoides e opioides a 

neurônios GABAérgicos da divisão reticulada da substância negra que se projetam ao 

mesencéfalo dorsal. 
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OBJETIVO 
 

Objetivo Geral 
 

Estudar o efeito da interação entre circuitos canabinoides e opioides da SNpr, na 

elaboração do comportamento de defesa e dos processos antinociceptivos que seguem 

as diversas respostas comportamentais evocadas pela microinjeção de antagonista de 

receptores GABAA no mesencéfalo dorsal. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Estudar o efeito de morfina, agonista não-seletivo de receptores opioides, 

naloxonazine, antagonista seletivo de receptores opioides do tipo µ-1, ou nor-

binaltorfimina, antagonista seletivo de receptores opioides do tipo κ, na SNpr, sobre as 

diversas respostas comportamentais, evocadas pela microinjeção de bicuculina (um 

antagonista de receptores GABAérgicos do tipo A) no continuum compreendido pelas 

cpCS e SCPdl; 

 Estudar o efeito da microinjeção de salina fisiológica (ou DMSO), canabidiol, um 

canabinoide natural, anandamida, agonista não-seletivo de receptores canabinoides 

CB1/CB2, AM-251, antagonista seletivo de receptores canabinoides CB1/agonista 

inverso, ou AM-630, antagonista seletivo de receptores CB2/agonista inverso na SNpr, 

sobre as diversas respostas comportamentais evocadas pela microinjeção de bicuculina 

no continuum compreendido pelas cpCS e SCPdl; 

 Estudar o efeito da microinjeção de morfina seguida de canabidiol; morfina 

seguida de anandamida; morfina seguida de AM-251; morfina seguida de AM-630; 

naloxonazine seguido de canabidiol, naloxonazine seguido de anandamida; 

naloxonazine seguido de AM-251; naloxonazine seguido de AM-630; nor-

binaltorfimina seguida de canabidiol; nor-binaltorfimina seguida de anandamida; nor-

binaltorfimina seguida de AM-251; nor-binaltorfimina seguida de AM-630 na SNpr, 

sobre as diversas respostas comportamentais, evocadas pela microinjeção de bicuculina 

no continuum compreendido pelas cpCS e SCPdl; 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Animais 
 

Foram utilizados, no presente trabalho, ratos albinos (Rattus norvegicus, 

Rodentia, Muridae), de linhagem “Wistar”, pesando entre 220-250 g. Esses animais 

foram alojados em caixas com dois exemplares, e ficaram acondicionados sob ciclo 

claro/escuro de 12/12h (luzes ligadas às 7h), e com temperatura entre 22-23°C, sendo-

lhes permitido livre acesso à comida e água, durante todo o experimento, a não ser 

durante os registros comportamentais. Os experimentos foram realizados segundo os 

princípios éticos elaborados segundo as normas que regulamentam aspectos éticos da 

utilização de animais de laboratório, elaboradas pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da FMRP-USP (processo 204/2008), que estão em 

conformidade com os princípios éticos da Sociedade Brasileira de Neurociência e 

Comportamento (SBNeC). 

 

Equipamentos 
 

As cirurgias estereotáxicas foram realizadas por meio de um estereotáxico 

ultrapreciso, desenvolvido para pequenos animais (David Kopf, 902, EUA). 

As microinjeções dos fármacos foram realizadas através de uma bomba de 

microinjeção de drogas (Stoelting). 

A estimulação intramesencefálica foi realizada em uma arena circular (teste do 

“open field”), de acrílico transparente, medindo 60 cm de altura x 50 cm de largura, 

cujo assoalho era dividido em doze seções iguais. 

Os comportamentos de defesa foram filmados de minuto a minuto por 20 min 

por uma filmadora (Sonny) e foram analisados pelo sistema de TV 29’/DVD. 

Os testes nociceptivos de latência retirada de cauda foram feitos através do 

aparelho “Tail-Flick Instrument; Stoelting”. 

Os animais foram perfundidos, utilizando-se para isso, uma bomba de perfusão 

(“Master Flex®” L/S TM). 

A análise histológica foi feita através de um micrótomo de congelamento (HM 

505 E, Zeiss, Alemanha), e os resultados foram avaliados através de um 

fotomicroscópio (AxioImager Z1; Zeiss). 
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Cirurgia 
 

Este estudo foi realizado, utilizando grupos independentes de animais, que foram 

anestesiados com uma solução na proporção de 0,1ml de cetamina a 10% (Agener, na 

dose de 25mg/kg, i.p.) para 0,2ml de xilasina a 4% (Dopaser, na dose de 10mg/kg, i.p.), 

e levados a um aparelho estereotáxico (David Kopf, EUA), onde suas cabeças foram 

fixadas pelo rochedo temporal e incisivos superiores. Antes da exposição da calota 

craniana, a pele e o tecido subcutâneo foram anestesiados com solução de lidocaína a 

2% (0,1ml, s.c.), em seguida iniciou-se o procedimento estereotáxico para a implantação 

de uma cânula-guia no TM direcionada às cpCS e de uma cânula-guia na SNpr, segundo 

coordenadas: ântero-posterior: -6,36mm para cpCS e SNpr; médio-lateral: 1,2 mm para 

cpCS, e 2,2 mm para SNpr e dorso-ventral: 3,6 mm para cpCS, e 6,3 mm para SNpr, 

tomando-se o bregma como referência, e estando as suturas lambdoide e bregmática em 

um mesmo plano horizontal. Depois de implantadas, as cânulas-guia foram fixadas na 

calvária por uma prótese de acrílico autopolimerizável que, por sua vez, foi ancorada 

por dois parafusos de fornitura de aço inoxidável. Após a cirurgia, 60.000 U.I. de 

penicilina G benzatina foram aplicadas, por via intramuscular, em cada animal. 

 

Drogas 
 

As drogas utilizadas no presente estudo foram morfina (Sigma), canabidiol 

(Tocris), naloxonazina (Sigma), nor-binaltorfimina (Sigma), anandamida (Tocris), AM-

251 (Tocris), AM-630 (Tocris) e metiliodeto de bicuculina (Sigma). Os agonistas e 

antagonistas opioides e endocanabinoides foram microinjetados na concentração de 

5µg/0,2µL na SNpr, e o antagonista GABAérgico foi microinjetado na concentração de 

40ng/0,2µL no teto mesencefálico. Soluções de NaCl a 0,9%  ou de DMSO (Tocris) 

foram utilizadas como controle. A “estimulação química”, que foi feita por meio de 

microinjeção intra-tectal (nas SCPdl/cpCS) de bicuculina (40ng/0,2µL), após o pré-

tratamento com um dos bloqueadores farmacológicos ou de seu veículo, e foi realizada 

5 minutos após a administração do agonista opioide ou canabinoide não-seletivos, 24h 

após o pré-tratamento da SNpr com naloxonazine e 2h após o pré-tratamento da SNpr 

com nor-binaltorfimina, de acordo com a literatura concernente (HAHN & 

PASTERNACK, 1982; LING e cols., 1986; OSAKI e cols., 2003; FREITAS e cols., 

2005). 
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Procedimento Experimental 
 

Este estudo foi realizado, em grupos independentes de animais (N=8), que foram 

anestesiados e submetidos à cirurgia estereotáxica para a introdução de uma cânula-guia 

(diâmetro externo 0,6mm; diâmetro interno 0,4mm) cpCS ou na SCPd e na SNpr, 

segundo coordenadas descritas acima. Após um período pós-operatório de cinco dias, os 

animais tiveram seus limiares nociceptivos aferidos para a linha de base. Esse 

procedimento foi realizado após a microinjeção de bicuculina (40ng/0,2µL) nas cpCS, 

precedida pela: 1) microinjeção de salina fisiológica + salina fisiológica (ou DMSO); 2) 

morfina +salina fisiológica; 3) naloxonazine + salina fisiológica; nor-binaltorfimina + 

salina fisiológica; 4) salina fisiológica + canabidiol (canabinoide natural); 5) salina 

fisiológica + anandamida (agonista canabinoide não seletivo); 6) salina fisiológica + 

AM-251 (antagonista canabinoide CB1); 7) salina fisiológica + AM-630 (antagonista 

canabinoide CB2); 8) morfina + canabidiol; 9) morfina + anandamida; 10) morfina+ 

AM-251; 11) morfina+ AM-630; 12) naloxonazine + canabidiol; 13) naloxonazine + O-

2545; 14) naloxonazine + AM-251; 15) naloxonazine + AM-630; 16) nor-binaltorfimina 

+ canabidiol; + 17) nor-binaltorfimina + anandamida; 18)  nor-binaltorfimina + AM-

251; 19) nor-binaltorfimina + AM-630 nas redes neurais da SNpr, seguidas pela 

microinjeção de bicuculina (antagonista de receptor GABAA) nas cpCS/SCPd em 

grupos independentes de animais e randomicamente. 

Após esse procedimento os animais pré-tratados foram submetidos à análise 

quantitativa do comportamento de defesa em uma arena de paredes transparentes, com o 

assoalho dividido em 12 seções iguais. Foram registrados o número e a duração da 

atenção defensiva (alerta), da imobilidade defensiva (congelamento), além de latência e 

duração do comportamento de fuga, número de cruzamentos (quatro patas em um dos 

compartimentos do assoalho da arena), saltos (levantamento concomitante das quatro 

patas), rotações (giros de 360 graus) e levantamentos (apoio das patas anteriores nas 

amuradas da arena). Essa análise comportamental foi feita de 1 em 1 mim, durante 20 

min por meio de filmagem com uma câmera filmadora digital da Sony.  

O congelamento foi operacionalmente definido por uma imobilidade com 

duração de pelo menos 5 segundos durante o período de estimulação química do TM, 

acompanhando-se, no mínimo, duas das seguintes reações autonômicas: micção, 

defecação, piloereção ou exoftalmia. A evocação de corrida ou saltos foi considerada 

como comportamento de fuga explosiva. Animais que não apresentaram comportamento 
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de fuga explosiva após a microinjeção de bicuculina foram descartados do experimento, 

considerando que o sítio estimulado poderia estar fora das áreas visadas no presente 

trabalho.  

 

Teste Nociceptivo 
 

Todos os ratos tiveram seus limiares nociceptivos aferidos, utilizando-se para 

isso o teste de retirada de cauda. Cada animal foi colocado em uma cela de contenção 

com paredes de acrílico, e teve sua cauda colocada sobre o sensor de uma fonte de calor 

(Tail-Flick Instrument; Stoelting) cuja elevação progressiva de calorimetria foi 

automaticamente interrompida, tão logo o animal retirasse a cauda do dispositivo. Um 

pequeno ajuste da intensidade e corrente era realizado, se necessário, no início do 

experimento, com o propósito de se obterem três latências consecutivas de retirada de 

cauda (LRC), entre 2,5 e 3,5 s. Caso o animal não removesse a cauda da fonte de calor 

dentro de 6 s, o dispositivo era desligado para prevenir danos teciduais. 

A linha de base foi formada pela média de três LRC, tomadas em intervalos de 5 

min. O limiar nociceptivo foi igualmente aferido em sequência à estimulação química 

das cpCS, tão logo a ativação comportamental induzida pelo bloqueio GABAérgico no 

“tectum” chegasse a seu fim (tempo zero) e 10, 20, 30, 40, 50, 60 min após a evocação 

do comportamento de fuga. 

 

Histologia 
 

Os animais foram anestesiados com uma solução na proporção de 0,1ml de 

cetamina (Cetamina, frasco de 10ml) para 0,2ml de xilasina (Dopaser, frasco de 10ml) e 

perfundidos através do ventrículo esquerdo com solução de NaCl a 0,9%, em volume 

suficiente para retirar todo o sangue do animal, seguida de solução tamponada de 

paraformaldeído a 4%, em volume suficiente para fixar os tecidos. Os encéfalos foram 

retirados e mantidos no fixador por no mínimo 4h, e em seguida congelados e cortados 

com o auxílio de um micrótomo em secções coronais de 40 µm de espessura. Os cortes 

foram montados em lâminas de vidro, gelatinizados, secos ao ar ambiente e corados 

com azul de metileno. Posteriormente, os cortes foram analisados com o auxílio de 

microscopia de luz (AxioImager Z1; Zeiss), e a posição das pontas das agulhas de 
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microinjeção de drogas no neuroeixo foram assinalados em anagramas do atlas de 

Paxinos e Watson (2005). 

Somente animais com sinais de presença da extremidade final da microagulha 

dentro das cpCS e na SNpr foram incluídos na análise estatística. 

 

Análise Estatística 
 

Os dados foram submetidos a uma análise de normalidade, definido pelo teste de 

Kolmogarov-Smirnov e, em seguida, foram submetidos ao teste de one-way ANOVA, 

seguido, quando apropriado, pelo teste post hoc de Tukey. Para a análise dos dados 

referentes à oscilação do limiar nociceptivo, foi feito o teste ANOVA para medidas 

repetidas, considerando-se o tratamento como fator independente e a latência de retirada 

de cauda como fator dependente. No caso de ter havido interação tratamento versus 

tempo estatisticamente significativa, fora aplicado o teste post hoc de Duncan. 

Diferenças menores do que 5% foram consideradas estatisticamente significativas. 

 

 



Resultados  |  41 

RESULTADOS 
 

Efeito do pré-tratamento da divisão reticulada da substância negra com agonistas e 
antagonistas de receptores canabinoides sobre as diversas respostas comportamentais 
induzidas bloqueio dos receptores GABAA nas cpCS 

 

A microinjeção de bicuculina nas cpCS evocou comportamentos sugestivos de 

medo inato, tais como atenção defensiva e imobilidade defensiva (“congelamento”), 

seguido por uma vigorosa reação motora, caracterizada por corridas e saltos, o que foi 

considerado como comportamento explosivo de fuga (figuras 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14).  

A análise de variância de uma via mostrou efeito estatisticamente significante do 

tratamento sobre a frequência [F(5,42) =15,40; P<0, 001] e na duração [F(5,42) = 4,343; 

P<0,01] do comportamento de atenção defensiva. O teste post hoc de Tukey mostrou 

que o bloqueio de receptores GABAA no mesencéfalo dorsal aumentou a frequência 

(p<0,01) (figura 1A) e o tempo (p<0,05) (figura 1B) do alerta defensivo, quando 

comparado com o controle. A microinjeção seja de anandamida, seja de canabidiol, na 

SNpr, seguida do bloqueio de receptores GABAA no tectum também causou um 

expressivo aumento da frequência de alerta (p<0,001; fig.1A), tendo havido uma 

tendência não estatisticamente significativa de exacerbação do efeito da bicuculina.de 

expressão do alerta defensivo, respostas antagonizadas pelo bloqueio de receptores CB1 

e CB2 na SNpr (p<0,001), como mostrado na figura 1A. O tratamento da SNpr com 

anandamina (p<0,01), mas não com canabidiol também aumentou a duração do alerta 

causado pela administração de bicuculina nas cpCS (efeito não antagonizado pelo 

antagonismo de receptores endocanabinoides na SNpr).  

A análise de variância de uma via (one- way ANOVA) mostrou diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(5,41)=8,315; P<0,001] e 

no tempo [F(5,935)=8,714;P<0,001] de imobilidade defensiva. O teste post hoc de 

Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,001; Fig. 1C) como na duração 

(p<0,05; Fig 1D) de imobilidade defensiva após o bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS. O efeito pró-aversivo da bicuculina nas cpCS, no que se refere ao comportamento 

de imobilidade defensiva manteve-se inalterado após o tratamento da SNpr com 

agonistas canabinoides, o que também foi seguido por uma aumento tanto na frequência 

(p<0,05, no que se refere à anandamida; p<0,001, em relação ao canabidiol) como na 

duração (p<0,01 e p<0,001, respectivamente) da imobilidade defensiva (Figura1C e D). 

Muito embora nem antagonismo de receptores CB1 nem de CB2 na SNpr, não tenha 
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antagonizado o efeito dos agonistas canabinoides, o tratamento da SNpr com  AM251 e 

AM630 causou uma diminuição estatisticamente significativa (p<0,05) no aumento da 

frequência de imobilidade defensiva causado pelo bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS (Figura 1C). Contudo, tanto o tratamento da SNpr com agonistas (p<0,01) 

canabinoides, como com antagonistas de receptores CB1 (p<0,01) e CB2 (p<0,05) 

causaram aumento da duração do comportamento de imobilidade defensiva, quando 

comparado com os respectivos controles, e mostrado na figura 1D. 

No que se refere ao comportamento de fuga a ANOVA também mostrou que 

houve diferenças estatisticamente significativas do tratamento na frequência 

[F(5,42)=34,64; P<0, 001] e no tempo [F(5,42)=18,02; P<0, 001] de fuga. O teste post 

hoc de Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,001) como na duração 

(p<0,01) do comportamento de fuga, expresso por corridas direcionadas para a frente, 

após o bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, como mostrado na figura 2A e B. O 

tratamento da SNpr com anandamida exacerbou o efeito da bicuculina no mesencéfalo 

dorsal, causando um efeito somatório ao da bicuculina no aumento tanto da frequência 

(p<0,001) como da duração (p<0,001) da fuga causada pelo bloqueio de receptores 

GABAA nas cpCS. O efeito facilitatório do tratamento da SNpr com anandamida sobre 

a ativação comportamental causada pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum, no 

que se refere à incidência do comportamento de fuga, foi antagonizado pelo bloqueio 

tanto de receptores CB1 (p<0,001) como de receptores CB2 (p<0,001) da SNpr, como 

mostrado na figura 2A e B. Curiosamente, o tratamento da SNpr com canabidiol causou 

um efeito contrário ao da anandamida sobre a explosão comportamental desencadeada 

pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum. Com efeito, o canabidiol diminuiu o 

aumento tanto da frequência (p<0,05), como do tempo (p<0,05) de expressão das 

respostas de fuga em corridas explosivas causadas pelo tratamento das cpCS com 

bicuculina, como mostrado na figura 2A e B. O efeito do canabidiol sobre a frequência 

do comportamento de fuga expresso na forma de corridas foi antagonizado pelo 

tratamento da SNpr com o antagonista de receptores CB1 (p<0,01), mas não com o 

antagonista de receptores CB2 (p>0,05). 

A análise de variância de uma via (ANOVA) mostrou também diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(5,42)=24,17; P<0,001] e 

na duração  [F(5,42)=24,38; P<0,001] do comportamento de saltos. O teste post hoc de 

Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,001) como na duração (p<0,001) 

do comportamento de fuga, expresso saltos não direcionados, após o bloqueio de 
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receptores GABAA nas cpCS, como mostrado na figura 2C e D. O tratamento da SNpr 

com anandamida exacerbou o efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, causando um 

efeito somatório ao da bicuculina no que se refere ao aumento da frequência (p<0,05) 

mas não da duração (p>0,05) de saltos causado pelo bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS, muito embora o efeito do tratamento da SNpr com anandamida tenha sido 

estatisticamente diferente (denotando aumento) do controle, em relação à duração do 

comportamento de fuga expresso por saltos (Figura 2D). O efeito facilitatório do 

tratamento da SNpr com anandamida sobre a ativação comportamental causada pelo 

bloqueio de receptores GABAA no tectum, no que se refere à incidência do 

comportamento de fuga expressa por saltos, foi antagonizado pelo bloqueio tanto de 

receptores CB1 (p<0,001) como de receptores CB2 (p<0,001) da SNpr, como mostrado 

na figura 2C e D. O tratamento da SNpr com canabidiol também causou um efeito 

contrário ao da anandamida sobre a explosão comportamental desencadeada pelo 

bloqueio de receptores GABAA no tectum, considerando que o canabidiol diminuiu o 

aumento tanto da frequência (p<0,001), como do tempo (p<0,001) de expressão das 

respostas de fuga em saltos causadas pelo tratamento das cpCS com bicuculina, como 

mostrado na figura 2C e D. O efeito do canabidiol sobre a frequência do comportamento 

de fuga expresso na forma de saltos não foi antagonizado pelo tratamento da SNpr nem 

com o antagonista de receptores CB1 (p>0,05), mas não com o antagonista de 

receptores CB2 (p>0,05). 

Tais respostas explosivas de comportamento de defesa naturalmente refletiram 

na frequência das respostas de cruzamentos. A análise de variância de uma via (One 

way Anova) mostrou diferenças estatisticamente significativas do tratamento no número 

de cruzamentos [F(5,42) = 62,00; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou um 

aumento estatisticamente significante na frequência das respostas de cruzamento de 

animais tratados com bicuculina nas cpCS (p<0,001), e naqueles pré-tratados na SNpr 

com anandamida (p<0,001) ou com canabidiol (p<0,01) e submetidos ao bloqueio de 

receptores GABAA nas cpCS. Contudo, o tratamento da SNpr com canabidiol também 

causou um efeito contrário ao da anandamida sobre a explosão comportamental 

desencadeada pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum, considerando que o 

canabidiol diminuiu (p<0,001) o aumento da frequência de cruzamentos causados pelo 

tratamento do tectum com bicuculina. O bloqueio de receptores CB1 e CB2 na SNpr 

antagonizou o efeito do tratamento dessa mesma estrutura com anandamida (p<0,001), 
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mas não com canabidiol, sobre as respostas motoras causadas pela microinjeção de 

bicuculina nas cpCS. Esses dados são mostrados na figura 3A. 

No que se refere à resposta de rotação, a análise de variância mostrou, diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(5,42)=16,10; P<0,001] e 

no tempo [F(5,42)=34,91; P<0,001] de respostas de rotação. Muito embora o teste post 

hoc de Tukey não tenha mostrado diferenças estatisticamente significantes na 

frequência de rotações (p>0,05; Fig. 3B) evocadas pelo bloqueio de receptores GABAA 

no tectum, houve um aumento estatisticamente significante na duração de tais respostas 

em animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, quando 

comparado ao grupo controle (p<0,001; Fig. 3C). O pré-tratamento da SNpr com 

anandamida reduziu o aumento da duração das respostas de rotações causado pelo 

tratamento das spCS com bicuculina (p<0,001; fig. 3C). Contudo, o pré-tratamento da 

SNpr com canabidiol, seguido pelo tratamento das cpCS com bicuculina, causou um 

aumento na frequência das respostas de rotações (p<0,001; fig. 3B). O efeito do 

tratamento da SNpr com anandamida foi reduzido pelo bloqueio tanto de receptores 

CB1 como de receptores CB2 da SNpr (p<0,001, em ambos os casos), como mostrado na 

figura 3C. No entanto, o efeito do tratamento da SNpr com canabidiol foi reduzido pelo 

bloqueio de receptores CB1 (p<0,001), mas não de receptores CB2 (p>0,05) da SNpr, 

como mostrado na figura 3B. 

A análise estatística de uma via (One Way Anova) mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(5,42) = 5,033; P<0,01] e 

também no tempo da expressão do comportamento exploratório (levantamentos) 

[F(5,42) = 13,93; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa na duração do comportamento de levantamentos em 

animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS 

(p<0,01), quando comparado ao grupo controle (Fig. 3E). O pré-tratamento da SNpr 

com anandamida, seguido do bloqueio de receptores GABAA na cpCS causou um 

aumento estatisticamente significante tanto da freqüência (p<0,01), como da duração 

das respostas de levantamentos (p<0,05), quando comparado com o controle (Fig. 3D e 

E). O efeito do tratamento da SNpr com anandamida, seguido pelo bloqueio de 

receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS foi reduzido pelo bloqueio tanto de 

receptores CB1 como de receptores CB2 da SNpr (p<0,01, em ambos os casos), como 

mostrado na figura 3D e E. 
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Fig. 1. Efeito de microinjeções de DMSO, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 (5,0 µg/0,2µL) na 
substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de alerta (A), duração de alerta (B), 
freqüência de congelamento (C) e tempo de congelamento (D) evocados pelo bloqueio de receptores 
GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de 
bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** 
p<0,01 *** p<0,001 quando comparado com o grupo DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05 quando 
comparado com o grupo DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,01 quando 
comparado com o grupo anandamida (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,001 quando comparado com 
o grupo canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo 
teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 2. Efeito de microinjeções de DMSO, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 (5,0 µg/0,2µL) na 
substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de fuga (A), duração de fuga, frequência de 
saltos (C) e tempo de saltos (D) evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas 
profundas do colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados 
são apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando 
comparado com o grupo DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, ++ p<0,001  quando 
comparado com o grupo DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001  quando 
comparado com o grupo Anandamida (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,01, quando comparado com o 
grupo canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste 
post-hoc de Tukey. 
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Fig. 3. Efeito de microinjeções de Salina, DMSO, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 (5,0 
µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência de cruzamentos (A), 
frequência  de rotação (A), duração de rotação, frequência de levantamentos (C) e tempo de 
levantamentos (D) evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do 
colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são 
apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando comparado 
com o grupo DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando comparado com o 
grupo DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001  quando comparado com o 
grupo anandamida (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,001 quando comparado com o grupo canabidiol 
(SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de 
Tukey. 
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Estudo do Limiar Nociceptivo 
 

 Com o objetivo de investigar o efeito dos diversos pré-tratamentos da SNpr, 

seguidos do tratamento das spCS com bicuculina sobre a oscilação dos limiares 

nociceptivos os mesmos animais foram também submetidos so teste de retirada de 

cauda. 

 A análise de variância de medidas repetidas mostrou ter havido um efeito 

estatisticamente significante do tratamento [F (5,42) = 13,47; P<0,001 ], do tempo [F (9,34) 

= 129,11; P<0,001] e interação entre tratamento versus tempo [F (43,162) = 6,021; 

P<0,001]. A oscilação do limiar nociceptivo após a elaboração do comportamento de 

defesa perdurou por 50 min [F(5,42) variando de 3,95 a 46,09; p< 0,05]. 

 Análises post-hoc de Duncan mostraram que o bloqueio de receptores GABAA no 

tectum induziu comportamento explosivo de fuga, avaliado durante 20min no teste de 

campo aberto, seguido de uma elevação estatisticamente significante do limiar 

nociceptivo que perdurou de 20 a 30 min após o arrefecimento das respostas de fuga, 

tendo havido elevação estatisticamente significativa da latência de retirada de cauda 

registrada imediatamente após a interrupção com comportamento de fuga explosiva e 

nos tempos subsequentes de 10, 20 e 30min no grupo pré-tratado na SNpr com salina e 

tratado nas cpCS com bicuculina, e também imediatamente após o fim das respostas de 

fuga explosiva e nos tempos subsequentes de 10, e 20min , nos animais pré-tratados na 

SNpr com DMSO e tratados nas cpCS com bicuculina. O tratamento da SNpr com 

anandamida exacerbou o efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, causando um 

efeito somatório ao da bicuculina no que se refere à expressão da antinocicepção 

induzida pelo medo inato, tendo esta perdurado por um tempo maior, de 50min, após a 

interrupção do comportamento explosivo de fuga, sendo detectada imediatamente após 

a fuga explosiva e também após 10, 20, 30, 40 e 50 min após a expressão do 

comportamento de fuga. O efeito facilitatório do tratamento da SNpr com anandamida 

sobre a antinocicepção induzida pelo medo causado pelo bloqueio de receptores 

GABAA no tectum, foi reduzido aos 20 min, 30min, 40min, 50min após a fuga pelo 

bloqueio de receptores CB1 (p<0,05 em todos os casos) e aos 10min, 20min, 30min, 

40min e 50min após a expressão do comportamento explosivo de fuga, pelo bloqueio de 

receptores CB2 (p<0,001) da SNpr. O tratamento da SNpr com canabidiol, seguido pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS também foi seguido de elevação dos limiares 

nociceptivos registrados imediatamente após o comportamento de fuga explosiva, e nos 
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tempos subsequentes de 10min e de 20min (p<0,05, em ambos os casos). O efeito do 

pré-tratamento da SNpr com canabidiol, seguido do tratamento das cpCS com 

bicuculina sobre os limiares nociceptivos não foi antagonizado pelo bloqueio de 

receptores CB1 e ou de receptores CB2 da SNpr. Esses dados são mostrados na figura 4. 

 

 

 
Fig. 4. Efeito da microinjeção central de canabinoides ou salina nas doses de 5µg/0,2µL na SNpr, seguida 
pela administração de bicuculina na concentração de 40ng/0,2µL ou salina no teto mesencefálico nos 
limiares nociceptivos. N=8; * (P<0,05) quando comparado com o grupo controle DMSO intra-SNpr / 
Salina intra CPCS; + (P<0,05) quando comparado com o grupo controle DMSO intra-SNpr / Bicuculina 
intra CPCS;  (P<0,05) quando comparado com o grupo Canabidiol intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; 

 (P<0,05) quando comparado com o grupo AM251 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; ● (P<0,05) 
quando comparado com o grupo AM630 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; segundo a análise de 
variância de medidas repetidas, seguida pelo teste post hoc de Duncan. LB: Linha de base, medida antes 
do procedimento experimental. A primeira seta indica a administração de canabinoides ou de seu veículo 
ambas na SNpr e a terceira seta indica a administração de bicuculina ou salina nas cpCS. Eixo x: tempo 
(em minutos) em que medidas consecutivas da latência de retirada de cauda foram tomadas. Eixo y: 
Limiar Nociceptivo (aferido em segundos) medido pelo teste de latência de retirada da cauda. Aumentos 
nos limiares nociceptivos foram representados como médias ± EPM. 
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O efeito da interação entre o sistema opioide e canabinoide na divisão reticulada da 
substância negra nas respostas defensivas induzidas pelo bloqueio do receptor GABAA 
nas camadas profundas do colículo superior: Ação da morfina na SNpr 

 

A microinjeção de morfina na divisão reticulada da substância negra, seguida 

pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS evocou comportamentos 

sugestivos de medo inato, tais como atenção defensiva e imobilidade defensiva, seguido  

comportamento explosivo de fuga (figuras 5, 6, 7,).  

A análise de variância de uma via mostrou efeito estatisticamente significante do 

tratamento sobre a frequência [F(6,49) =17,50; P<0, 001] e na duração [F(6,49) = 15,80; 

P<0,001] do comportamento de atenção defensiva. O teste post hoc de Tukey mostrou 

que a ativação de receptores opioides na SNpr com morfina, seguida pelo bloqueio de 

receptores GABAA no mesencéfalo dorsal aumentou a frequência (p<0,001) (figura 5A) 

e o tempo (p<0,001) (figura 5B) do alerta defensivo, quando comparado com o controle. 

A microinjeção de anandamida na SNpr, precedida pelo pré-tratamento dessa estrutura 

com morfina, seguida do bloqueio de receptores GABAA no tectum também causou um 

expressivo aumento da frequência (p<0,001; fig.5A) e na duração do comportamento de 

alerta (p<0,001; Fig. 5B), tendo havido uma tendência não estatisticamente significativa 

de exacerbação do efeito da morfina na SNpr seguido pela administração de bicuculina 

no tectum sobre a expressão do alerta defensivo. Tais efeitos sobre a frequência de 

alerta defensivo foram antagonizados pelo bloqueio de receptores CB1 e CB2 na SNpr 

(p<0,01), como mostrado na figura 5A. Tanto o efeito pró-aversivo do tratamento da 

SNpr com morfina, como o efeito do tratamento da SNpr com morfina seguida de 

anandamida, causando aumento na  duração do alerta evocado pela administração de 

bicuculina nas cpCS foram menores quando o pré-tratamento da SNpr morfina fora 

seguido pelo bloqueio de receptores CB1 (p<0,01) ou CB2 (p<0,001).  

A análise de variância de uma via (one- way ANOVA) mostrou diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=8,957; P<0,001] e 

no tempo [F(6,49)=5,701;P<0,001] de imobilidade defensiva (“congelamento”). O teste 

post hoc de Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,001; Fig. 5C) como 

na duração (p<0,01; Fig 5D) de imobilidade defensiva após o pré-tratamento da SNpr 

com morfina seguido pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. O efeito pró-

aversivo da ativação de receptores opioides com morfina na SNpr seguido da 

administração de  bicuculina nas cpCS, no que se refere à frequência do comportamento 

de imobilidade defensiva foi menor (p<0,05) após o tratamento da SNpr com 
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anandamida, muito embora tenha sido ainda registrado um aumento da incidência de 

imobilidade defensiva, quando comparado com o controle (p<0,05) (Figura 5C). O pré-

tratamento da SNpr com canabidiol, também diminuiu o efeito pró-aversivo da 

administração de morfina na SNpr, seguida pelo bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS, no que se refere à freqüência do comportamento de imobilidade defensiva 

(p<0,05; Fig. 5C). O pré-tratamento da SNpr com morfina seguido da administração 

local de antagonista de  receptores CB1 causou uma diminuição estatisticamente 

significativa (p<0,05) no aumento da frequência de imobilidade defensiva causado pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS precedido pelo pré-tratamento da SNpr com 

salina (p<0,01). O pré-tratamento da SNpr com morfina seguido da administração local 

de antagonista de  receptores CB1 ou CB2 causou uma diminuição estatisticamente 

significativa (p<0,05) no aumento da frequência de imobilidade defensiva causado pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS precedido pelo pré-tratamento da SNpr com 

morfina (p<0,01 e p<0,05, respectivamente) (Figura 5C). 

No que se refere ao comportamento de fuga a ANOVA também mostrou que 

houve diferenças estatisticamente significativas do tratamento na frequência 

[F(6,49)=8,399; P<0,001] e no tempo [F(6,49)=40,83;P<0,001] de fuga. O teste post 

hoc de Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,01) como na duração 

(p<0,01) do comportamento de fuga, expresso por corridas direcionadas para frente, 

após o bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, precedido pelo pré-tratamento da 

SNpr com salina ou com morfina, como mostrado na figura 6A e B. O pré-tratamento 

da SNpr com morfina seguida de anandamida também causou aumento estatisticamente 

significativo da frequência (p<0,001) e duração do comportamento de fuga (p<0,001), e 

exacerbou o efeito da morfina na SNpr seguida de bucuculina  no mesencéfalo dorsal, 

causando um efeito somatório aumentando a duração (p<0,001) da fuga causada pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. O efeito pró-aversivo da administração de 

morfina seguida de anandamida na SNpr sobre a frequência de reações de fuga foi 

menor quando a SNpr era tratada com morfina e AM251 (p<0,05) ou AM630 (p<0,01) 

(Fig. 6A). O efeito facilitatório do tratamento da SNpr com morfina seguida de 

anandamida sobre a ativação comportamental causada pelo bloqueio de receptores 

GABAA no tectum, no que se refere à duração do comportamento de fuga, foi 

antagonizado pelo bloqueio tanto de receptores CB1 (p<0,001) como de receptores CB2 

(p<0,001) na SNpr, como mostrado na figura 6B. O tratamento da SNpr com morfina, 

seguida de canabidiol aumentou a duração da expressão do comportamento de fuga 
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causado pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum, o que foi revertido quando a 

SNpr era pré-tratada com morfina, seguida de um antagonista de receptor CB1 (p<0,01) 

ou de um antagonista de receptor CB2 (p<0,001) (Fig. 6B). 

A análise de variância de uma via (ANOVA) mostrou também diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=6,646; P<0,001] e 

na duração  [F(6,49)=16,38; P<0,001] do comportamento de saltos. O teste post hoc de 

Tukey mostrou uma tendência não estatisticamente significante de aumento na 

frequência e duração (p>0,05) de saltos e uma diferença estatisticamente significante de 

aumento na duração (p<0,01) do comportamento de fuga, expresso por saltos, após o 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, precedido pelo pré-tratamento da SNpr com 

salina ou com morfina, respectivamente, como mostrado na figura 6C e D. O pré-

tratamento da SNpr com morfina seguida de anandamida ou de canabidiol também 

causou aumento estatisticamente significativo da frequência (p<0,001) do 

comportamento de saltos (p<0,001), mas somente o pré-tratamento da SNpr com 

morfina e anandamida aumentou a duração do comportamento de fuga expresso por 

saltos (p<0,001), como mostrado na figura 6C e D. O efeito pró-aversivo da 

administração de morfina seguida de anandamida na SNpr sobre a duração das respostas 

de saltos foi menor quando a SNpr era tratada com morfina e AM251 (p<0,01) ou 

AM630 (p<0,001) (Fig. 6D). O comportamento de fuga, expresso por saltos de animais 

pré-tratados na SNpr com morfina seguida de um antagonista de receptores CB1 ou de 

receptores CB2 na mesma estrutura e tratados com bicuculina nas cpCS foi menor do 

que a resposta de saltos expressa pelo grupo pré-tratado na SNpr com morfina seguida 

de anandamida (p<0,001, em ambos os casos), como mostrado na figura 6D. O 

tratamento da SNpr com morfina, seguida de canabidiol, diminuiu a duração da 

expressão do comportamento de saltos causado pelo bloqueio de receptores GABAA no 

tectum, quando comparado ao grupo pré-tratado na SNpr apenas com morfina, 

seguindo-se o bloqueio de receptores GABAA nas cpCS (p<0,001) (Fig. 6D). 

Tais respostas explosivas de comportamento de defesa também refletiram na 

frequência das respostas de cruzamentos. A análise de variância de uma via (One way 

Anova) mostrou diferenças estatisticamente significativas do tratamento no número de 

cruzamentos [F(6,49)=73,53; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou um aumento 

estatisticamente significante na frequência das respostas de cruzamento de animais 

tratados com bicuculina nas cpCS (p<0,001), e naqueles pré-tratados na SNpr com 

morfina, seguida de DMSO (p<0,001), de anandamida (p<0,01) ou com canabidiol 
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(p<0,01) e submetidos ao bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. Contudo, o pré-

tratamento da SNpr com morfina, seguida de anandamida ou canabidiol causou um 

efeito bem menor do que o do tratamento da SNpr apenas com morfina sobre a explosão 

comportamental desencadeada pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum. O pré-

tratamento da SNpr com morfina, seguida de anandamida ou de canabidiol, reduziu o 

efeito pró-aversivo do pré-tratamento da SNpr com morfina, seguida do bloqueio de 

receptores GABAA nas cpCS (p<0,001, em ambos os casos). Curiosamente, esse feito 

não foi revertido pelo pré-tratamento da SNpr com morfina seguida de AM251, nem 

com morfina seguida de AM630, considerando que ambos os grupos também 

apresentaram uma redução estatisticamente significante no número de cruzamentos 

(p<0,001, em ambos os casos), quando comparados com o grupo pré-tratado na SNpr 

com morfina e com bicuculina nas cpCS. Dados mostrados na figura 7A. 

No que se refere à resposta de rotação, a análise de variância mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49)=12,82; P<0,001] e 

no tempo [F(6,49)=19,57; P<0,001] de respostas de rotação. Muito embora o teste post 

hoc de Tukey não tenha mostrado diferenças estatisticamente significantes na 

frequência de rotações (p>0,05; Fig. 7B) causadas pela microinjeção de bicuculina no 

tectum, houve um aumento estatisticamente significante na duração de tais respostas em 

animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, quando comparado ao 

grupo controle (p<0,001), como mostrado na Fig. 7C. O pré-tratamento da SNpr com 

morfina, seguido da administração de bicuculina nas cpCS também só aumentou a 

duração do comportamento rotatório (p<0,001), mas não interferiu em sua frequência 

(p>0,05). O pré-tratamento da SNpr com morfina seguida de anandamida ou canabidiol 

aumentou tanto a frequência (p<0,001 e p<0,01, respectivamente) como a duração 

(p<0,05, em ambos os casos) do comportamento rotatório evocado pelo bloqueio de 

receptores GABAA nas cpCS (Fig. 7B e C). O aumento da frequência do 

comportamento rotatório causado pelo pré-tratamento da SNpr com morfina e 

anandamida parece depender do envolvimento de receptores CB1 e CB2, pois foi menor 

nos grupos pré-tratados na SNpr com morfina e AM630 (p<0,01) (Fig.7B). Houve um 

efeito facilitatório no aumento da duração do comportamento rotatório causado pelo 

pré-tratamento da SNpr com morfina e das cpCS com bicuculina, após a microinjeção 

na SNpr de morfina e canabidiol, seguido pelo tratamento das cpCS com bicuculina 

(p<0,05), efeito que foi reduzido após o pré-tratamento da SNpr com morfina e AM251 

ou AM630 (p>0,001, em ambos os casos). Os grupos pré-tratados com morfina e 
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antagonistas canabinoides na SNpr também mostraram redução estatisticamente 

significante no aumento da duração do comportamento rotatório quando comparados ao 

grupo pré-tratado na SNpr com morfina ou com morfina e anandamida, seguindo-se a 

microinjeção de bicuculina nas cpCS (p<0,001 em todos os casos) (Fig. 7C).  

A análise estatística de uma via (One Way Anova) mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49) = 71,84; P<0,001] e 

também no tempo da expressão do comportamento exploratório (levantamentos) 

[F(6,49)=80,86; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou um aumento 

estatisticamente significativo na frequência (p<0,01, em ambos os casos) na duração 

(p<0,001, em ambos os casos) do comportamento de levantamentos em animais 

submetidos ao bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS, quando 

comparado ao grupo controle (Fig. 7D e E). O pré-tratamento da SNpr com morfina, ou 

com morfina e anandamida, mas não com morfina e canabidiol,  seguido do bloqueio de 

receptores GABAA na cpCS causou um aumento estatisticamente significante tanto da 

frequência (p<0,001), como da duração (p<0,001) das respostas de levantamentos, 

quando comparado com o controle (Fig. 7D e E). O pré-tratamento da SNpr com 

morfina e canabidiol, seguido pelo tratamento das cpCS com bicuculina, causou uma 

diminuição estatisticamente significante na frequência do comportamento de 

levantamento, quando comparado ao efeito do pré-tratamento da SNpr com veículo ou 

com morfina, seguido do tratamento das cpCS com bicuculina (p<0,001), e na duração 

das respostas de levantamentos, quando comparado ao grupo pré-tratado com morfina 

na SNpr e com bicuculina nas cpCS (p<0,001). O efeito do pré-tratamento da SNpr com 

morfina e AM251 ou com morfina e AM630, seguido pelo bloqueio de receptores 

GABAérgicos do tipo A nas cpCS sobre a frequência comportamento de levantamento 

mostrou-se estatisticamente menor, quando comparado aos grupos pré-tratados na SNpr 

com morfina, morfina e anandamida ou com morfina e canabidiol (p<0,001), como 

mostrado na figura 7D. O efeito do pré-tratamento da SNpr com morfina e AM251 ou 

com morfina e AM630, seguido pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A 

nas cpCS sobre a e duração do comportamento de levantamento mostrou-se 

estatisticamente menor, quando comparado aos grupos pré-tratados na SNpr com 

morfina, ou com morfina e anandamida (p<0,001, em todos os casos), como mostrado 

na figura 7E. 
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Fig. 5. Efeito de microinjeções de Salina, DMSO, Morfina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 
(5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de alerta (A), duração de 
alerta (B), freqüência de congelamento (C) e tempo de congelamento  (D) evocados pelo bloqueio de 
receptores GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais 
de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05 
*** p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), +++ p<0,001 quando 
comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 
quando comparado com o grupo morfina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,0001 quando 
comparado com o grupo morfina + anadamida (SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância 
de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 6. Efeito de microinjeções de Salina, DMSO, Morfina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 
(5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de fuga (A), duração de 
fuga (B), frequência de saltos (C) e tempo de saltos (D) evocados pelo bloqueio de receptores 
GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de 
bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** 
p<0,01, *** p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ 
p<0,01, +++ p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # 
p<0,05,  ## p<0,01, ### p<0,001 quando comparado com o grupo morfina + DMSO (SNpr) + bicuculina 
(CS),  p<0,05,  p<0,01,  p<0,001 quando comparado com o grupo anandamida + DMSO 
(SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,05,  p<0,001 quando comparado com o grupo morfina canabidiol 
(SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de 
Tukey. 
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Fig. 7. Efeito de microinjeções de Salina, DMSO, Morfina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 
(5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência de cruzamentos (A), 
frequência  de rotação (B), duração de rotação (C), frequência de levantamentos (D) e tempo de 
levantamentos (E) evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do 
colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são 
apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** p<0,01 *** p<0,001 quando comparado 
com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando 
comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 
quando comparado com o grupo morfina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,05,  p<0,01, 

 p<0,001 quando comparado com o grupo morfina + anandamida (SNpr) + bicuculina (CS), 
 p<0,01,  p<0,001 quando comparado com o grupo morfina + canabidiol (SNpr) + bicuculina 

(CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Estudo do Limiar Nociceptivo 
 

 Com o objetivo de investigar o efeito dos diversos pré-tratamentos da SNpr, 

seguidos do tratamento das spCS com bicuculina sobre a oscilação dos limiares 

nociceptivos os mesmos animais foram também submetidos ao teste de retirada de 

cauda. 

 A análise de variância de medidas repetidas mostrou ter havido um efeito 

estatisticamente significante do tratamento [F (6,46) = 43,77; P<0,001], do tempo [F (9,38) 

= 320,43; P<0,001] e interação entre tratamento versus tempo [F (54,218) = 13,23; 

P<0,001]. A oscilação do limiar nociceptivo após a elaboração do comportamento de 

defesa perdurou por 50 min [F(6,48) variando de 4,00 a 84,31; p<0,001]. 

 Análises post-hoc de Duncan mostraram que o bloqueio de receptores GABAA no 

tectum induziu comportamento explosivo de fuga, avaliado durante 20min no teste de 

campo aberto, seguido de uma elevação estatisticamente significante do limiar 

nociceptivo que perdurou de 20 a 30 min após o arrefecimento das respostas de fuga, 

tendo havido elevação estatisticamente significativa da latência de retirada de cauda 

registrada imediatamente após a interrupção com comportamento de fuga explosiva e 

nos tempos subsequentes de 10, 20 e 30min no grupo pré-tratado na SNpr com salina e 

tratado nas cpCS com bicuculina, e também imediatamente após o fim das respostas de 

fuga explosiva e nos tempos subsequentes de 10 e 20min, nos animais pré-tratados na 

SNpr com DMSO e tratados nas cpCS com bicuculina. O tratamento da SNpr com 

morfina exacerbou o efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, causando um efeito 

somatório ao da bicuculina no que se refere à expressão da antinocicepção induzida pelo 

medo inato, tendo esta perdurado por um tempo maior, de 50min, após a interrupção do 

comportamento explosivo de fuga, sendo detectada imediatamente após a fuga 

explosiva e também após 10, 20, 30, 40 e 50 min após a expressão do comportamento 

de fuga. O tratamento da SNpr com morfina e anadamida ou com morfina e canabidiol 

exacerbou o efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, que se refere à expressão da 

antinocicepção induzida pelo medo inato, tendo aquela perdurado por um tempo maior 

do que esta, até 50min após a interrupção do comportamento explosivo de fuga, e tendo 

sido significativamente mais intensa transcorridos 10, 20, 30, 40 e 50 min após a 

expressão do comportamento de fuga. O efeito facilitatório do tratamento da SNpr com 

morfina e anandamida ou com morfina e canabidiol sobre a antinocicepção induzida 

pelo medo causado pelo bloqueio de receptores GABAA no tectum, foi reduzido 
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imediatamente após a expressão do comportamento de fuga, aos 10min, 20 min e aos 

30min, após a fuga pelo bloqueio de receptores CB1 (p<0,05 em todos os casos) mas 

não pelo bloqueio de receptores CB2 da SNpr. Esses dados são mostrados na figura 8. 

 

 

 
Fig. 8. Efeito da microinjeção central de canabinoides, morfina ou salina nas doses de 5µg/0,2µL na 
SNpr, seguida pela administração de bicuculina na concentração de 40ng/0,2µL ou salina no teto 
mesencefálico nos limiares nociceptivos. N=8; * (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Salina + DMSO intra-SNpr / Salina intra CPCS; + (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Salina + DMSO intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; # (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Morfina + DMSO intra-SNpr / DMSO intra CPCS;  (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Salina + DMSO intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS;  (P<0,05) quando comparado com o grupo 
Morfina + Anandamida intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; ● (P<0,05) quando comparado com o grupo 
Morfina + AM251 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; ♦ (P<0,05) quando comparado com o grupo 
Morfina + AM630 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS. Segundo a análise de variância de medidas 
repetidas, seguida pelo teste post hoc de Duncan. LB: Linha de base, medida antes do procedimento 
experimental. A primeira seta indica a administração de salina ou morfina, a segunda seta indica a 
administração de canabinoides ou de seu veículo ambas na SNpr e a terceira seta indica a administração 
de bicuculina ou salina nas cpCS. Eixo x: tempo (em minutos) em que medidas consecutivas da latência 
de retirada de cauda foram tomadas. Eixo y: Limiar Nociceptivo (aferido em segundos) medido pelo teste 
de latência de retirada da cauda. Aumentos nos limiares nociceptivos foram representados como médias ± 
EPM. 
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O efeito da interação entre o sistema opioide e canabinoide na divisão reticulada da 
substância negra nas respostas de comportamentos defensivos induzidas pelo bloqueio 
do receptor GABAA nas camadas profundas do colículo superior: Ação do 
Naloxonazina na SNpr 

 

A microinjeção de bicuculina na divisão reticulada da substância negra, seguida 

pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS evocou comportamentos 

sugestivos de medo inato, tais como atenção defensiva e imobilidade defensiva, seguido 

comportamento explosivo de fuga (figuras 9 e 10). O pré-tratamento da SNpr com 

naloxonazina causou um efeito antiaversivo ao diminuir a duração do comportamento 

de fuga explosiva causada pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. 

A análise de variância de uma via mostrou efeito estatisticamente sigtnificante do 

tratamento sobre a frequência [F(6,49) =7,99; P<0,001] e na duração [F(6,49)= 11,10; 

P<0,001] do comportamento de atenção defensiva. O teste post hoc de Tukey mostrou que 

o antagonismo de receptores GABAA nas cpCS causou uma elevação estatisticamente 

significativa da frequência (p<0,05, em ambos os casos) e da duração (p<0,001, em ambos 

os casos) do comportamento de atenção defensiva, o que não foi alterado pelo bloqueio de 

receptores opioides µ1, com administração central de naloxonazina, na SNpr, seguida pelo 

bloqueio de receptores GABAA no mesencéfalo dorsal, o que igualmente foi seguido de 

aumentou da frequência (p<0,05) (figura 9A) e o tempo (p<0,01) (figura 9B) do alerta 

defensivo, quando comparado com os respectivos controles. A microinjeção de anandamida 

na SNpr, precedida pelo pré-tratamento dessa estrutura com naloxonazina, seguida do 

bloqueio de receptores GABAA no tectum também causou uma redução estatisticamente 

significativa no aumento da duração (p<0,01; fig.9B) do comportamento de alerta, o que 

não foi corroborado pelo pré-tratamento da SNpr com canabidiol, precedido pela 

administração local de naloxonazina, seguido do bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. 

O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina e AM630, mas não com AM251, seguido pela 

administração de bicuculina nas cpCS, causou um efeito antiaversivo, quando comparado 

ao comportamento dos grupos pré-tratados na SNpr com salina fisiológica, naloxonazina, 

ou naloxonazina seguido de canabidiol, e com bicuculina nas cpCS, reduzindo o aumento 

na frequência do alerta defensivo (p<0,05; p<0,05 e p<0,001, respectivamente), como 

mostrado na figura 9A. Contudo, os pré-tratamentos da SNpr com naloxonazina seguido da 

administração local de AM251 ou de AM630, seguidos pela administração de bicuculina 

nas cpCS, causaram um claro efeito antiaversivo, quando comparado ao comportamento 

dos grupos pré-tratados na SNpr com salina fisiológica, naloxonazina, ou naloxonazina 

seguido de canabidiol, e com bicuculina nas cpCS, reduzindo o aumento na duração do 
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alerta defensivo (p<0,001; p<0,01 e p<0,01, respectivamente, em ambos os casos), como 

mostrado na figura 9B. 

A análise de variância de uma via (one- way ANOVA) mostrou diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=14,71; P<0,001] e no 

tempo [F(6,49)=12,68; P<0,001] de imobilidade defensiva (“congelamento”). O teste post 

hoc de Tukey mostrou que o antagonismo de receptores GABAA nas cpCS causou uma 

elevação estatisticamente significativa da frequência (p<0,001, em ambos os casos) e da 

duração (p<0,001, em ambos os casos) do comportamento de imobilidade defensiva, tendo 

havido uma tendência não estatisticamente significativa de redução do aumento na frequência 

de imobilidade defensiva causado pelo bloqueio de receptores opioides µ1, com administração 

central de naloxonazina, na SNpr, seguido pelo bloqueio de receptores GABAA no 

mesencéfalo dorsal, mas esse último tratamento também causou aumento da frequência 

(p<0,001) (figura 9C) e da duração (p<0,001) (figura 9D) da imobilidade defensiva, quando 

comparado com os respectivos controles. A microinjeção de anandamida na SNpr, precedida 

pelo pré-tratamento dessa estrutura com naloxonazina, seguida do bloqueio de receptores 

GABAA no tectum causou uma redução estatisticamente significativa no aumento da 

frequência (p<0,01; fig.9C) do comportamento de imobilidade defensiva, o que não foi 

corroborado pelo pré-tratamento da SNpr com canabidiol, precedido pela administração local 

de naloxonazine, seguido do bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. O pré-tratamento da 

SNpr com naloxonazina e AM630, mas não com AM251, seguido pela administração de 

bicuculina nas cpCS, causou um efeito antiaversivo, quando comparado ao comportamento 

dos grupos pré-tratados na SNpr com salina fisiológica, naloxonazina, ou naloxonazina 

seguido de canabidiol, e com bicuculina nas cpCS, reduzindo o aumento na frequência 

(p<0,001, em ambos os casos) e duração (p<0,001 e p<0,01, respectivamente) da imobilidade 

defensiva, como mostrado na figura 9C e D. 

No que se refere ao comportamento de fuga a ANOVA também mostrou que houve 

diferenças estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=10,67; 

P<0,001] e no tempo [F(6,49)=11,50; P<0,001] de fuga. O teste post hoc de Tukey mostrou 

um aumento tanto na frequência (p<0,001) como na duração (p<0,001) do comportamento 

de fuga, expresso por corridas direcionadas para a frente, após o bloqueio de receptores 

GABAA nas cpCS. O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina seguido pelo bloqueio de 

receptores GABAA nas cpCS causou um claro efeito antiaversivo, tendo havido uma 

tendência não estatisticamente significativa de redução do aumento da frequência do 

comportamento de fuga, causado pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, como 

mostrado na figura 10A, e uma redução estatisticamente significante (p<0,001) no aumento 
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da duração do comportamento de fuga evocado pelo bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS, como mostrado na figura 10B. O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina, seguido 

de anandamida, canabidiol, AM251, ou AM630 reduziu o efeito pró-aversivo do tratamento 

das cpCS com bicuculina, no que se refere ao aumento da duração do comportamento 

explosivo de fuga, sugerindo um efeito antiaversivo de todos os mencionados pré-

tratamentos realizados no mesencéfalo ventral (figura 10B). 

A análise de variância de uma via (ANOVA) mostrou também diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=12,18; P<0,001] e 

na duração  [F(6,49)=15,57; P<0,001] do comportamento de saltos. O teste post hoc de 

Tukey mostrou uma tendência não estatisticamente significante de aumento na 

frequência e duração (p>0,05 em todos os casos) de fuga expresso por saltos, após o 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, precedido pelo pré-tratamento da SNpr com 

salina, como mostrado na figura 10C e D. O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina 

seguido de anandamida ou de canabidiol também não causou aumento estatisticamente 

significativo nem da frequência nem na duração do comportamento de fuga expresso 

por saltos (p>0,05 em todos os casos). Paradoxalmente, o pré-tratamento da SNpr com 

naloxonazina, seguido da administração intra-nigral de AM251 ou de AM 630, causou 

um efeito claramente pró-aversivo, no que se refere ao comportamento de fuga expresso 

por saltos, cuja incidência e duração foram sensivelmente aumentados (p<0,001) após o 

antagonismo de receptores GABAA nas cpCS, como mostrado na figura 10C e D. 

No que se refere às respostas de cruzamentos, a análise de variância de uma via 

(One way Anova) mostrou diferenças estatisticamente significativas do tratamento 

[F(6,49)=30,65; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou um aumento 

estatisticamente significante na frequência das respostas de cruzamento de animais 

tratados com bicuculina nas cpCS (p<0,001, em ambos os casos), e nos demais grupos 

submetidos aos diversos pré-tratamentos da SNpr , seguidos pelo bloqueio de receptores 

GABAA nas cpCS (p<0,01 em todos os casos), como mostrado na figura 11A. Contudo 

o aumento na incidência de cruzamento expresso pelos animais de cada um desses 

demais grupos foi estatisticamente menor do que o aumento do número de cruzamentos 

expresso pelos animais submetidos ao procedimento controle na SNpr e a microinjeções 

de bicuculina nas cpCS (figura 11A). 

No que se refere à resposta de rotação, a análise de variância mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49)=30,16; P<0,001] e no 

tempo [F(6,49)=35,06; P<0,001] de respostas de rotação. O teste post hoc de Tukey 

mostrou um aumento estatisticamente significante na frequência e na duração do 
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comportamento rotatório em animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS, quando comparado ao grupo controle (p<0,001) (Fig. 11B e C). O pré-tratamento da 

SNpr com naloxonazina, seguido da administração de bicuculina nas cpCS o aumento da 

duração do comportamento rotatório, quando comparado ao efeito da microinjeção de 

bicuculina nas cpCS (p<0,001). Fenômeno similar foi observado nos grupos pré-tratados na 

SNpr com naloxonazina, seguido anandamida ou de canabidiol (p<0,001, em ambos os 

casos), o que foi revertido pelo pré-tratamento da SNpr com naloxonazina e o antagonista 

de receptores CB1 (p<0,01, em ambos os casos), mas não com naloxonazina e o antagonista 

de receptores CB2, como mostrado na figura 11C. No que se refere à frequência do 

comportamento rotatório, o pré-tratamento da SNpr com naloxonazina, ou com 

naloxonazina seguido de anandamida ou de canabidiol, seguido pelo tratamento das cpCS 

com bicuculina, foi observado aumento da incidência de rotações, quando comparado com 

o grupo submetido apenas a microinjeções de bicuculina no mesencéfalo dorsal (p<0,001, 

em todos os casos). O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina e com AM630, seguido 

pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS causou uma redução estatisticamente 

significante no aumento da frequência do comportamento rotatório observado nos 

mencionados grupos (p<0,001, em todos os casos), inclusive naquele pré-tratado na SNpr 

com DMSO e tratado nas cpCS com bicuculina (p<0,001), como mostrado na figura 11B.  

A análise estatística de uma via (One Way Anova) mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49)= 34,53; P<0,001] e 

também no tempo da expressão do comportamento exploratório (levantamentos) 

[F(6,49) = 14,90; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa na duração (p<0,001) do comportamento de levantamentos 

em animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS, 

quando comparado ao grupo controle (Fig. 11E). O pré-tratamento da SNpr com 

naloxonazina e DMSO, anandamida, canabidiol, AM251, ou AM630 reduziu a 

frequência do comportamento exploratório (p<0,01 em todos os casos), como mostrado 

na figura 11D. O pré-tratamento da SNpr com naloxonazina e com canabidiol seguido 

da administração de bicuculina nas cpCS aumentou a duração do comportamento 

exploratório em comparação com o grupo pré-tratado com naloxonazina na SNpr, e com 

bicuculina nas cpCS, o que foi antagonizado tanto pelo pré-tratamento da SNpr com 

naloxonazina e AM251 ou AM630, e do tratamento das cpCs com bicuculina (p<0,001, 

em ambos os casos), como mostrado na figura 11E. 
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Fig. 9. Efeito de microinjeções de Salina, DMSO, Naloxonazina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e 
AM630 (5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de alerta (A), 
duração de alerta (B), freqüência de congelamento (C) e tempo de congelamento  (D) evocados pelo 
bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  
microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão 
da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + 
salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) 
+ bicuculina (CS),  # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,01 quando comparado com o grupo naloxonazina + 
DMSO (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,05, quando comparado com o grupo naloxonazina + 
annadamida (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,01,  p<0,001 quando comparado com o grupo 
naloxonazina + canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida 
pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 10. Efeito de microinjeções de salina, DMSO, Naloxonazina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e 
AM630 (5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência de fuga (A), 
duração de fuga (B) frequência de saltos (C), duração de saltos (D) evocados pelo bloqueio de receptores 
GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de 
bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** 
p<0,01, *** p<0,0001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, 
++ p<0,01, +++ p<0,0001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) +bicuculina (CS), ## 
p<0,01, ### p<0,001, comparado com o grupo naloxonazina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS),  
p<0,001 quando quando comparado com o grupo naloxonazina +anandamida (SNpr) + bicuculina (CS), 

 p<0,05,  p<0,001, quando comparado com o grupo naloxonazina + canabidiol (SNpr) + bicuculina 
(CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 11. Efeito de microinjeções de salina, DMSO, Naloxonazina, Anandamida, Canabidiol, AM251 e AM630 
(5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência de cruzamentos (A), frequência 
de rotação (B), duração de rotação (C), frequência de levantamentos (D) e duração de levantamentos 
(E),evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) 
com microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão 
da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina 
(CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina 
(CS),  # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,01 quando comparado com o grupo snaloxonazina + DMSO (SNpr) + 
bicuculina (CS),  p<0,01, p<0,001 quando quando comparado com o grupo naloxonazina + 
anandamida (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,05,  p<0,01,  p<0,001, quando comparado com o 
grupo naloxonazina + canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), segundo a análise de variância de uma via, seguida 
pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Estudo do Limiar Nociceptivo 
 

 Com o objetivo de investigar o efeito dos diversos pré-tratamentos da SNpr, 

seguidos do tratamento das spCS com bicuculina sobre a oscilação dos limiares 

nociceptivos os mesmos animais foram também submetidos a teste de retirada de cauda. 

 A análise de variância de medidas repetidas mostrou ter havido um efeito 

estatisticamente significante do tratamento [F (6,48) = 14,65; P<0,001 ], do tempo [F (9,40) 

= 170,94; P<0,001] e interação entre tratamento versus tempo [F (54,230) = 14,65; 

P<0,001].  A oscilação do limiar nociceptivo após a elaboração do comportamento de 

defesa perdurou por 50 min [F(8,63) variando de 6,18 a 43,37; p<0,001]. 

 Análises post-hoc de Duncan mostraram que o bloqueio de receptores GABAA no 

tectum induziu comportamento explosivo de fuga, avaliado durante 20min no teste de 

campo aberto, seguido de uma elevação estatisticamente significante do limiar 

nociceptivo que perdurou 30 min após o arrefecimento das respostas de fuga, tendo 

havido elevação estatisticamente significativa da latência de retirada de cauda registrada 

imediatamente após a interrupção com comportamento de fuga explosiva e nos tempos 

subsequentes de 10, 20 e 30min nos grupo pré-tratados na SNpr com salina ou DMSO e 

tratados nas cpCS com bicuculina. O tratamento da SNpr com naloxonazina deprimiu o 

efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, causando uma redução na antinocicepção 

induzida pelo medo inato aos 10 e aos 30min após o comportamento de fuga causado 

pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS. Os demais tratamentos 

foram seguidos de antinocicepção imediatamente após o comportamento de fuga, 

estendendo-se até os 20min subsequentes, em relação aos respectivos controles. Esses 

dados são mostrados na figura 12. 
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Fig. 12. Efeito da microinjeção central de canabinoides, naloxonazina ou salina nas doses de 5µg/0,2µL 
na SNpr, seguida pela administração de bicuculina na concentração de 40ng/0,2µL ou salina no teto 
mesencefálico nos limiares nociceptivos. N=8; * (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Salina + DMSO intra-SNpr / Salina intra CPCS; + (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Salina + DMSO intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; # (P<0,05) quando comparado com o grupo controle 
Naloxonazina + DMSO intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS;  (P<0,05) quando comparado com o grupo 
controle Naloxonazina + Anandamida intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS;  (P<0,05) quando 
comparado com o grupo controle Naloxonazina + Canabidiol intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; ● 
(P<0,05) quando comparado com o grupo Naloxonazina + AM251 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; ♦ 
(P<0,05) quando comparado com o grupo naloxonazina + AM630 intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS. 
Segundo a análise de variância de medidas repetidas, seguida pelo teste post hoc de Duncan. LB: Linha 
de base, medida antes do procedimento experimental. A primeira seta indica a administração de 
naloxonazina ou salina, a segunda seta indica a administração de canabinoides ou de seu veículo ambas 
na SNpr e a terceira seta indica a administração de bicuculina ou salina nas cpCS. Eixo x: tempo (em 
minutos) em que medidas consecutivas da latência de retirada de cauda foram tomadas. Eixo y: Limiar 
Nociceptivo (aferido em segundos) medido pelo teste de latência de retirada da cauda. Aumentos nos 
limiares nociceptivos foram representados como médias ± EPM. 
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O efeito da interação entre o sistema opioide e canabinoide na divisão reticulada da 
substância negra nas respostas de comportamentos defensivos induzidas pelo bloqueio 
do receptor GABAA nas camadas profundas do colículo superior: Ação da Nor-
binaltorfimina na SNpr 

 

A microinjeção de bicuculina na divisão reticulada da substância negra, seguida 

pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS evocou comportamentos 

sugestivos de medo inato, tais como atenção defensiva e imobilidade defensiva, seguido  

comportamento explosivo de fuga (figuras 13 e 14). O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina causou um efeito antiaversivo ao diminuir  os comportamentos de alerta 

e de imobilidade defensivos, assim como a intensidade do comportamento de fuga 

explosiva causadospelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. 

A análise de variância de uma via mostrou efeito estatisticamente significante do 

tratamento sobre a frequência [F(6,49) =6,576; P<0,001] e na duração [F(6,49)= 9,471; 

P<0,001] do comportamento de atenção defensiva. O teste post hoc de Tukey mostrou 

que o antagonismo de receptores GABAA nas cpCS causou uma elevação 

estatisticamente significativa da frequência (p<0,01) e da duração (p<0,001) do 

comportamento de atenção defensiva, o que foi antagonizado pelo bloqueio de 

receptores opioides to tipo k da SNpr, com administração de nor-binaltorfimina na 

divisão reticulada da substância negra, seguida pelo bloqueio de receptores GABAA no 

mesencéfalo dorsal. O pré-tratamento da SNpr com nor-binaltorfimina foi seguido por 

uma tendência não estatisticamente significante de diminuição da frequência de alerta 

defensivo (Fig. 13A) e de uma diminuição estatisticamente significante da duração 

(p<0,01) (figura 13B) do alerta defensivo, quando comparado com o tratamento da 

SNpr com DMSO e das cpCS com bicuculina. A microinjeção de anandamida na SNpr, 

precedida pelo pré-tratamento dessa estrutura com nor-binaltorfimina, seguida do 

bloqueio de receptores GABAA no tectum também causou uma redução estatisticamente 

significativa no aumento da frequência (p<0,01; fig. 13A) e da duração (p<0,001; 

fig.13B) do comportamento de alerta, o que não foi corroborado pelo pré-tratamento da 

SNpr com canabidiol, precedido pela administração local de nor-binaltorfimina, seguido 

do bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina e AM630, mas não com AM251, seguido pela administração de 

bicuculina nas cpCS, também causou um efeito antiaversivo, quando comparado ao 

comportamento dos grupos pré-tratados na SNpr com DMSO, ou nor-binaltorfimina 

seguido de canabidiol, e com bicuculina nas cpCS, reduzindo o aumento na frequência 
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do alerta defensivo (p<0,05, em ambos os casos), como mostrado na figura 13A. 

Contudo, os pré-tratamentos da SNpr com nor-binaltorfimina seguido da administração 

local de AM251 ou de AM630, seguidos pela administração de bicuculina nas cpCS, 

causaram um claro efeito antiaversivo, quando comparado ao comportamento dos 

grupos pré-tratados na SNpr com DMSO, seguido de bicuculina nas cpCS, reduzindo o 

aumento na duração do alerta defensivo (p<0,001, em ambos os casos), como mostrado 

na figura 13B. 

A análise de variância de uma via (one- way ANOVA) mostrou diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=11,71; P<0,001] e 

no tempo [F(6,49)=12,51;P<0,001] de imobilidade defensiva (“congelamento”). O teste 

post hoc de Tukey mostrou que o antagonismo de receptores GABAA nas cpCS causou 

uma elevação estatisticamente significativa da frequência (p<0,001) e da duração 

(p<0,001) do comportamento de imobilidade defensiva, tendo havido redução 

estatisticamente significativa (p<0,01) do aumento na frequência de imobilidade 

defensiva causado pelo bloqueio de receptores opioides k, com administração de nor-

binaltorfimina na SNpr, seguido pelo bloqueio de receptores GABAA no mesencéfalo 

dorsal da imobilidade defensiva, quando comparado com o pré-tratamento da SNpr com 

DMSO, seguido de microinjeção de bicuculina nas cpCS  (figura 13C). Microinjeções 

de anandamida ou de canabidiol na SNpr, precedidas pelo pré-tratamento dessa 

estrutura com nor-binaltorfimina, seguido do bloqueio de receptores GABAA no tectum 

causou também uma redução estatisticamente significativa no aumento da frequência 

(p<0,01; fig.13C) do comportamento de imobilidade defensiva causado pelo bloqueio 

de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS. O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina e AM630, seguido pela administração de bicuculina nas cpCS, causou 

um efeito antiaversivo, quando comparado ao comportamento dos grupos pré-tratados 

na SNpr com DMSO, e com bicuculina nas cpCS, reduzindo o aumento da frequência 

(p<0,05) da imobilidade defensiva, como mostrado na figura 13D. O pré-tratamento da 

SNpr com nor-binaltorfimina e AM251 ou AM630, seguido pela administração de 

bicuculina nas cpCS, causou um claro efeito antiaversivo, quando comparado ao 

comportamento dos grupos pré-tratados na SNpr com DMSO, e com bicuculina nas 

cpCS, reduzindo o aumento da duração da imobilidade defensiva (p<0,001, em ambos 

os casos), como mostrado na figura 13D. 

No que se refere ao comportamento de fuga a ANOVA também mostrou que 

houve diferenças estatisticamente significativas do tratamento na frequência 
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[F(6,49)=12,97; P<0,001] e no tempo [F(6,49)=8,695;P<0,001] de fuga. O teste post 

hoc de Tukey mostrou um aumento tanto na frequência (p<0,001) como na duração 

(p<0,001) do comportamento de fuga, expresso por corridas direcionadas para a frente, 

após o bloqueio de receptores GABAA nas cpCS. O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina seguido pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS causou um claro 

efeito antiaversivo, tendo havido uma redução estatisticamente significativa do aumento 

da frequência do comportamento de fuga, causado pelo bloqueio de receptores GABAA 

nas cpCS, como mostrado na figura 14A e uma tendência não estatisticamente 

significante de redução (p>0,05) no aumento da duração do comportamento de fuga 

evocado pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, como mostrado na figura 14B. 

O pré-tratamento da SNpr com nor-binaltorfimina e canabidiol, seguido pela 

microinjeção de bicuculina nas cpCS, reverteu o efeito antiaversivo do pré-tratamento 

da SNpr com nor-binaltorfimina, seguido do tratamento das cpCS com bicuculina 

(p<0,01), como mostrado na figura 14A. O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina e AM630, seguido pelo tratamento das cpCS com bicuculina, 

antagonizou o aumento da frequência do comportamento de fuga apresentado pelos 

grupos pré-tratados na SNpr com DMSO ou com norbinaltorfimina, seguido pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpsCS (p<0,001) (Fig. 14A). O pré-tratamento da 

SNpr com nor-binaltorfimina e AM251 ou com AM630, seguido pelo tratamento das 

cpCS com bicuculina, também antagonizou o aumento da duração do comportamento 

de fuga apresentado pelo grupo pré-tratado na SNpr com DMSO, seguido pelo bloqueio 

de receptores GABAA nas cpsCS (p<0,01 e p<0,001, respectivamente) (Fig. 14B). 

A análise de variância de uma via (ANOVA) mostrou também diferenças 

estatisticamente significativas do tratamento na frequência [F(6,49)=9,729; P<0,001] e 

na duração [F(6,49)=9,906; P<0,001] do comportamento de saltos. O teste post hoc de 

Tukey mostrou ter havido um aumento estatisticamente significante na frequência 

(p<0,001) e na duração (p<0,05) de fuga expressa por saltos, após o bloqueio de 

receptores GABAA nas cpCS, precedido pelo pré-tratamento da SNpr com salina 

fisiológica ou com DMSO, como mostrado na figura 14C e D. O pré-tratamento da 

SNpr com nor-binaltorfimina, e das cpCS com bicuculina causou um claro efeito 

antiaversivo, na medida em que reduziu tanto o aumento da frequência (p<0,01) do 

comportamento de fuga expresso por saltos, como mostrado na figura 14C e D. O pré-

tratamento da SNpr com norbinaltorfimina e com anandamida, mas não com canabidiol, 

seguido pelo bloqueio de receptores GABAA nas cpCS também reduziu tanto o aumento 
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da frequência (p<0,01) como o aumento da duração (p<0,05) do comportamento de fuga 

expresso por saltos, como mostrado na figura 14C. O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina e canabidiol, e das cpCS com bicuculina causou um claro efeito pró-

aversivo, na medida em que facilitou (p<0,001) o aumento da duração do 

comportamento de fuga expresso por saltos, causado pelo tratamento das cpCS com 

bicuculina, como mostrado na figura 14D, o que foi antagonizado pelo tratamento da 

SNpr com nor-binaltorfimina e ou AM251 (p<0,05) ou AM630 (p<0,01), seguido pelo 

bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, como mostrado na figura 14D. 

No que se refere às respostas de cruzamentos, a análise de variância de uma via 

(One way Anova) mostrou diferenças estatisticamente significativas do tratamento 

[F(6,49)=30,65; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou um aumento 

estatisticamente significante na frequência das respostas de cruzamento de animais 

tratados com bicuculina nas cpCS (p<0,001), e nos demais grupos submetidos aos 

diversos pré-tratamentos da SNpr , seguidos pelo bloqueio de receptores GABAA nas 

cpCS (p<0,001 em todos os casos), como mostrado na figura 15A. Contudo, o aumento 

na incidência de cruzamento expresso pelos animais de cada um desses demais grupos 

foi estatisticamente menor (p<0,05 em todos os casos) do que o aumento do número de 

cruzamentos expresso pelos animais submetidos ao procedimento controle na SNpr e a 

microinjeções de bicuculina nas cpCS (figura 15A). 

No que se refere à resposta de rotação, a análise de variância mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49)=8,102; P<0,001] e 

no tempo [F(6,49)=15,08; P<0,001] de respostas de rotação. O teste post hoc de Tukey 

mostrou um aumento estatisticamente significante na duração do comportamento 

rotatório em animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAA nas cpCS, quando 

comparado ao grupo controle (p<0,001) (Fig. 15C). O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina, seguido da administração de bicuculina nas cpCS reduziu o aumento da 

duração do comportamento rotatório, quando comparado ao efeito da microinjeção de 

bicuculina nas cpCS (p<0,01). Fenômeno similar foi observado nos grupos pré-tratados 

na SNpr com nor-binaltorfimina, seguido anandamida (p<0,001), mas não de 

canabidiol. O pré-tratamento da SNpr com nor-binaltorfimina e canabidiol causou um 

efeito oposto ao da associação entre a nor-binaltorfimina e anandamida, tendo havido 

um aumento estatisticamente significante tanto na frequência como na duração do 

comportamento rotatório (p<0,001, em ambos os casos) que foi revertido pelo pré-
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tratamento da SNpr com nor-binaltorfimina e AM251 ou AM630 (p<0,01, em ambos os 

casos), como mostrado na figura 11B e C.  

A análise estatística de uma via (One Way Anova) mostrou efeito 

estatisticamente significativo do tratamento na frequência [F(6,49)= 23,72; P<0,001] e 

também no tempo da expressão do comportamento exploratório (levantamentos) 

[F(6,49) = 12,73; P<0,001]. O teste post hoc de Tukey mostrou uma diminuição 

estatisticamente significativa na duração (p<0,001) do comportamento de levantamentos 

em animais submetidos ao bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS, 

quando comparado ao grupo controle (Fig. 15 E). O pré-tratamento da SNpr com nor-

binaltorfimina e DMSO, anandamida, canabidiol, AM251, ou AM630 também reduziu 

a frequência e duração do comportamento exploratório (p<0,01 em todos os casos), 

como mostrado na figura 15D e E. 
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Fig. 13. Efeito de microinjeções de salina, DMSO, Nor-binaltorfimina, Anandamida, Canabidiol, AM251 
e AM630 (5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de alerta (A), 
duração de alerta (B), freqüência de congelamento (C) e duração de congelamento (D) evocados pelo 
bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do colículo superior (CPCS) com  
microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são apresentados como média e erro padrão 
da média. * p<0,05, ** p<0,01 *** p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + 
salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01 +++ p<0,001 quando comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + 
bicuculina (CS),  p<0,001 quando comparado com o grupo nor-binaltorfimina + canabidiol (SNpr) + 
salina (CS),segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 14. Efeito de microinjeções de salina, DMSO, Nor-binaltorfimina, Anandamida, Canabidiol, AM251 
e AM630 (5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência  de fuga (A), 
duração de fuga (B) evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do 
colículo superior (CPCS) com microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são 
apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando comparado 
com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando 
comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001  
quando comparado com o grupo nor-binaltorfimina + DMSO(SNpr) + salina (CS),  p<0,01,  
p<0,001, quando comparado com o grupo nor-binaltorfimina + canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), 
segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Fig. 15. Efeito de microinjeções de salina, DMSO, Nor-binaltorfimina, Anandamida, Canabidiol, AM251 
e AM630 (5,0 µg/0,2µL) na substância negra, parte reticulada (SNpr), sobre a frequência de cruzamentos 
(A), frequência de rotação (B), duração de rotação (C), frequência de levantamentos (D) e duração de 
levantamentos (E) evocados pelo bloqueio de receptores GABAérgicos nas camadas profundas do 
colículo superior (CPCS) com  microinjeções locais de bicuculina (a 40ng/0,2µL). Os dados são 
apresentados como média e erro padrão da média. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 quando comparado 
com o grupo salina + DMSO (SNpr) + salina (CS), + p<0,05, ++ p<0,01, +++ p<0,001 quando 
comparado com o grupo salina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS), ## p<0,01, ### p<0,01 quando 
comparado com o grupo nor-binaltorfimina + DMSO (SNpr) + bicuculina (CS),  p<0,01,  
p<0,001, quando comparado com o grupo nor-binaltorfimina + canabidiol (SNpr) + bicuculina (CS), 
segundo a análise de variância de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Tukey. 
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Estudo do Limiar Nociceptivo 
 

 Com o objetivo de investigar o efeito dos diversos pré-tratamentos da SNpr, 

seguidos do tratamento das cpCS com bicuculina sobre a oscilação dos limiares 

nociceptivos os mesmos animais foram também submetidos a teste de retirada de cauda. 

 A análise de variância de medidas repetidas mostrou ter havido um efeito 

estatisticamente significante do tratamento [F (6,48) = 13,79; P<0,001 ], do tempo [F (9,40) 

= 500,04; P<0,001] e interação entre tratamento versus tempo [F (54,230) = 12,59; 

P<0,001]. A oscilação do limiar nociceptivo após a elaboração do comportamento de 

defesa perdurou por 50 min [F(8,63) variando de 6,98 a 49,46; p<0,001]. 

 Análises post-hoc de Duncan mostraram que o bloqueio de receptores GABAA no 

tectum induziu comportamento explosivo de fuga, avaliado durante 20min no teste de 

campo aberto, seguido de uma elevação estatisticamente significante do limiar 

nociceptivo que perdurou 30 min após o arrefecimento das respostas de fuga, tendo 

havido elevação estatisticamente significativa da latência de retirada de cauda registrada 

imediatamente após a interrupção com comportamento de fuga explosiva e nos tempos 

subsequentes de 10, 20 e 30min nos grupos pré-tratados na SNpr com salina ou DMSO 

e tratados nas cpCS com bicuculina. O tratamento da SNpr com nor-binaltorfimina 

deprimiu o efeito da bicuculina no mesencéfalo dorsal, causando uma redução na 

antinocicepção induzida pelo medo inato aos 30min após o comportamento de fuga 

causado pelo bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas cpCS. Os demais 

tratamentos foram seguidos de antinocicepção imediatamente após o comportamento de 

fuga, estendendo-se até os 30min subsequentes, em relação aos respectivos controles. 

Esses dados são mostrados na figura 16. 
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Fig.16. Efeito da microinjeção central de canabinoides, nor-binaltorfimina ou salina nas doses de 
5µg/0,2µL na SNpr, seguida pela administração de bicuculina na concentração de 40ng/0,2µL ou salina 
no teto mesencefálico nos limiares nociceptivos. N=8; * (P<0,05) quando comparado com o grupo 
controle DMSO + Salina intra-SNpr / Salina intra CPCS; # (P<0,05) quando comparado com o grupo 
controle Nor-binaltorfimina + DMSO intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS;  (P<0,05) quando 
comparado com o grupo controle Nor-binaltorfimina + Anandamida intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS; 

 (P<0,05) quando comparado com o grupo controle Nor-binaltorfimina + Canabidiol intra-SNpr / 
Bicuculina intra CPCS; ● (P<0,05) quando comparado com o grupo Nor-binaltorfimina + AM251 intra-
SNpr / Bicuculina intra CPCS; ♦ (P<0,05) quando comparado com o grupo Nor-binaltorfimina + AM630 
intra-SNpr / Bicuculina intra CPCS. Segundo a análise de variância de medidas repetidas, seguida pelo 
teste post hoc de Duncan. LB: Linha de base, medida antes do procedimento experimental. A primeira 
seta indica a administração de nor-binaltorfimina ou salina, a segunda seta indica a administração de 
canabinoides ou de seu veículo ambas na SNpr e a terceira seta indica a administração de bicuculina ou 
salina nas cpCS. Eixo x: tempo (em minutos) em que medidas consecutivas da latência de retirada de 
cauda foram tomadas. Eixo y: Limiar Nociceptivo (aferido em segundos) medido pelo teste de latência de 
retirada da cauda. Aumentos nos limiares nociceptivos foram representados como médias ± EPM. 
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Fig. 17- Fotomicrografia de corte transversal do teto mesencefálico de rato Wistar, passando pelo colículo 
superior (CS), mostrando um sítio (seta) de microinjeção de bicuculina nas camadas profundas do CS. 
PAG: “periaqueductal grey matter” (substância cinzenta periaquedutal); dlSC: “deep layers of the 
superior colliculus” (camadas profundas do colículo superior). 
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Fig. 18- Fotomicrografia de corte transversal do tegmento mesencefálico de rato Wistar, passando pela 
substância negra parte reticulada (SNpr), mostrando um sítio (seta) de microinjeção de drogas. PAG: 
“periaqueductal grey matter” (substância cinzenta periaquedutal). 
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Fig. 19- Representação esquemática de sítios de microinjeção de salina + salina intra SNpr + salina intra 
CS (○); salina + DMSO intra SNpr + salina intra CS (●); salina + salina intra SNpr + bicuculina intra CS 
(□); salina + DMSO intra SNpr + bicuculina intra CS (■) em anagramas do Atlas de Paxinos e Watson 
(1997). 
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Fig. 20- Representação esquemática de sítios de microinjeção de salina + anandamida intra SNpr + 
bicuculina intra CS (○); salina + canabidiol intra SNpr + bicuculina intra CS (●); salina + AM251 intra 
SNpr + bicuculina intra CS (□); salina + AM630 intra SNpr + bicuculina intra CS (■) em anagramas do 
Atlas de Paxinos e Watson (1997). 
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Fig. 21- Representação esquemática de sítios de microinjeção de morfina + DMSO intra SNpr + 
bicuculina intra CS (◊);  morfina + anandamida intra SNpr + bicuculina intra CS (○); morfina + 
canabidiol intra SNpr + bicuculina intra CS (●); morfina + AM251 intra SNpr + bicuculina intra CS (□); 
morfina + AM630 intra SNpr + bicuculina intra CS (■) em anagramas do Atlas de Paxinos e Watson 
(1997). 
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Fig. 22- Representação esquemática de sítios de microinjeção de naloxonazina + DMSO intra SNpr + 
bicuculina intra CS (◊); naloxonazina + anandamida intra SNpr + bicuculina intra CS (○); naloxonazina + 
canabidiol intra SNpr + bicuculina intra CS (●); naloxonazina + AM251 intra SNpr + bicuculina intra CS 
(□); naloxonazina + AM630 intra SNpr + bicuculina intra CS (■) em anagramas do Atlas de Paxinos e 
Watson (1997). 
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Fig. 23- Representação esquemática de sítios de microinjeção de nor-binaltorfimina + DMSO intra SNpr 
+ bicuculina intra CS (◊); nor-binaltorfimina + anandamida intra SNpr + bicuculina intra CS (○); nor-
binaltorfimina + canabidiol intra SNpr + bicuculina intra CS (●); nor-binaltorfimina + AM251 intra SNpr 
+ bicuculina intra CS (□); nor-binaltorfimina + AM630 intra SNpr + bicuculina intra CS (■) em 
anagramas do Atlas de Paxinos e Watson (1997). 
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DISCUSSÃO 
 

O bloqueio de receptores GABAérgicos no mesencéfalo dorsal foi seguido de 

uma exuberante ativação comportamental, caracterizada por alerta defensivo, 

imobilidade defensiva ou “congelamento”, e por vigorosas corridas e saltos, 

interpretadas como comportamento explosivo de fuga em todos os animais submetidos 

ao presente experimento. Recentemente, especialistas no estudo do comportamento de 

defesa e das bases neurais dos transtornos mentais têm sugerido que tais respostas 

defensivas, sejam elas desencadeadas por estimulação do mesencéfalo dorsal (RIBEIRO 

e col., 2005; CASTELLAN-BALDAN e col., 2006), sejam desencadeadas por 

estimulação do hipotálamo medial (SHEKHAR e col., 1994 FREITAS e col., 2009; 

WILENT e col., 2010), são um bom padrão para o estudo experimental da 

neurofarmacologia da síndrome do pânico. 

Efetivamente, a estimulação elétrica e química de algumas estruturas 

mesencefálicas, tais como a substância cinzenta periaquedutal dorsal (SCPd), as 

camadas profundas do colículo superior (cpCS) e o colículo inferior (CI) eliciam 

respostas defensivas associadas ao medo (COIMBRA & BRANDÃO, 1993; OSAKI e 

col., 2003). A substância negra, rica em neurônios GABAérgicos, recebe aferências 

também GABAérgicas provenientes do corpo estriado e se projeta para o mesencéfalo 

dorsal, mais cranialmente, modulando o substrato neural responsável pelo 

processamento dos comportamentos defensivos e do medo no colículo superior 

(COIMBRA & BRANDÃO, 1993; EICHENBERGER e col., 2002). 

Por conseguinte, o congelamento pode expressar uma resposta de inibição 

comportamental quando o animal está diante de um ataque em potencial, e a fuga pode 

ser resultado de uma ameaça direta, ou de um perigo proximal (BLANCHARD & 

BLANCHARD, 1989; BRANDÃO e col., 1994; PANDÓSSIO & BRANDÃO, 1999; 

BRANDÃO e cols., 2003). Os comportamentos defensivos também podem se expressar 

sob a forma de avaliação de risco e vigilância (GRAY, 1982; COIMBRA & 

BRANDÃO, 1993) e por imobilidade tônica (MENESCAL-DE-OLIVEIRA & 

HOFFMANN, 1993). 

O presente trabalho mostrou evidências de que o bloqueio de receptores 

GABAérgicos, com microinjeções de bicuculina no colículo superior e nas colunas 

dorsais da substância cinzenta periaquedutal, induziu uma vigorosa resposta defensiva 

expressa por corridas e saltos, as quais parecem resultar da diminuição da 
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neurotransmissão GABAérgica no mesencéfalo dorsal e consequente interrupção 

momentânea do controle inibitório tônico exercido pelo GABA nos substratos neurais 

que processam estímulos aversão no colículo superior e na SCP (COIMBRA & 

BRANDÃO, 1993). 

No entanto, assim como ocorre com a estimulação elétrica, as respostas 

defensivas observadas após a estimulação química de estruturas mesencefálicas 

apresentam algumas diferenças dependendo da estrutura estimulada. Dessa forma, o 

comportamento rotacional é a resposta que acompanha o comportamento de fuga após a 

estimulação do colículo superior, e a fuga induzida pela estimulação da substância 

cinzenta periaquedutal dorsal é mais explosiva do que a observada após a estimulação 

do colículo inferior, muito embora a resposta de fuga organizada pelo colículo inferior 

seja mais duradoura (BRANDÃO e col., 1993; COIMBRA & BRANDÃO, 1993; 

BRANDÃO e col., 1999). 

Com relação ao sistema GABAérgico, os pesquisadores sugerem o seu 

envolvimento na modulação da passagem de informações sensoriais distintas de 

natureza aversiva para cada estrutura mesencefálica, sendo que o processamento de 

respostas desencadeadas pelo medo nestas estruturas está relacionado com diferentes 

aspectos da reação defensiva. Assim sendo, a informação visual de natureza aversiva 

seria em parte processada no colículo superior, a informação nociceptiva na substância 

cinzenta periaquedutal dorsal e a auditiva no colículo inferior (BRANDÃO e col., 1994; 

BRANDÃO e col., 1999). 

Pesquisas anteriores verificaram que neurônios GABAérgicos estriado-nigrais 

têm uma forte influência inibitória nas células da substância negra, parte reticulada 

(FALLON & LAUGHLIN, 1995; BOLAM e cols., 2000). Esta inibição afeta neurônios 

de projeção nigro-tectal, os quais também são inibitórios (CHEVALIER e cols., 1981; 

COIMBRA e col, 1989; COIMBRA & BRANDÃO, 1993; EICHENBERGER e cols., 

2002). Outros trabalhos também demonstram que há um número maior de receptores 

GABAA nos corpos celulares da substância negra, parte reticulada, comparado com o de 

receptores GABAB (BOWERY e cols., 1987; NG & YUNG, 2000). Tem sido postulado 

que sobre tais receptores GABAA da SNpr, agem vias GABAérgicas estriado-nigrais, 

modulando projeções também GABAérgicas nigro-tectais que culminam na modulação 

de respostas defensivas relacionadas a ataques de pânico (CASTELLAN-BALDAN e 

col., 2006). 
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Trabalhos prévios (FARDIN e cols. 1984a,b; BANDLER & DEPAULIS, 1988; 

LOVICK, 1993; DEPAULIS e cols, 1992) demonstraram que a estimulação das colunas 

dorso-lateral e ventro-lateral (SCPvl) da SCP poderia produzir efeito antinociceptivo, 

sendo a analgesia que segue a ativação dos aspectos dorsais da SCP precedida por 

reações motoras explosivas (comportamento de fuga).  

Com efeito, há relatos sugerindo que comportamentos eliciados por estimulação 

de estruturas, como o complexo amigdaloide, a SCPvl, a SCPd, as cpCS e o núcleo 

central do CI (NCCI) podem estar sendo moduladas por um circuito opioide e não-

opioide (GRAEFF, 1981; BRANDÃO e cols., 1988, 1993; COIMBRA & BRANDÃO, 

1993; CARDOSO e cols., 1994; SCHWEIMER e cols., 2005; COIMBRA e cols., 

2006), e a antinocicepção que segue tais reações defensivas pode ter parte de seus 

mecanismos sediado nos núcleos do sistema endógeno de inibição de dor (FREITAS e 

cols., 2005; COIMBRA e cols., 2006).  

Conexões anatômicas têm sido demonstradas entre o CI, o colículo superior 

(CS) e SCPd (KUDO & NIIMI 1980; MEININGER e cols., 1986; HERRERA e cols., 

1988; HUFFMAN & HENSON, 1990; COIMBRA e cols., 1998; BRANDÃO e cols., 

1999; FREITAS e cols., 2005), e entre os aspectos ventrais da SCP e o hipotálamo 

(LEITE-PANISSI e cols., 2003), estruturas essas que, ao serem eletricamente 

estimuladas, evocam processos antinociceptivos (COIMBRA e cols., 1992; COIMBRA 

& BRANDÃO, 1997; LI e cols., 2004; COIMBRA e col., 2006). Tem sido postulado 

que os núcleos opioides, noradrenérgicos e serotonérgicos do sistema endógeno de 

inibição de dor possam se apresentar como estruturas-chave em fenômenos 

antinociceptivos diversos (FREITAS e cols., 2005; MIYASE e cols., 2005). 

Os presentes resultados demonstraram também que o pré-tratamento da 

substância negra, parte reticulada com morfina, uma droga opiácea com maior afinidade 

por receptores opioides do tipo µ, causou um efeito facilitador da ação pró-aversiva do 

bloqueio de receptores GABAA no teto mesencefálico, tendo sido aumentadas a 

incidência e duração do comportamento de alerta defensivo, o que foi estatisticamente 

diferente do efeito do pré-tratamento da SNpr com o antagonista de receptores opioides 

do tipo k, mas não do tipo µ. O pré-tratamento da SNpr com morfina ainda causou uma 

tendência não estatisticamente significante de exacerbar o efeito da microinjeção de 

bicuculina no tectum sobre as respostas de imobilidade defensiva, fuga, saltos e 

aumento do número de cruzamentos, quando comparado com o grupo submetido apenas 

ao bloqueio GABAérgico no mesencéfalo dorsal, sem nenhum tratamento da SNpr com 
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agonistas opioides. Não obstante, o pré-tratamento da SNpr com morfina foi tão ou mais 

eficaz em induzir essas últimas respostas quanto ao tratamento do teto mesencefálico 

apenas com bicuculina, não precedido pela desinibição das vias nigro-tectais inibitórias.   

Corroborando esses achados, o pré-tratamento da SNpr com naloxonazina ou 

com nor-binaltorfimina tende a deprimir a ação pró-aversiva da bicuculina administrada 

no teto mesencefálico, pelo menos no que se refere à expressão do comportamento de 

congelamento e de fuga explosiva, reações comportamentais que têm sido sugeridas 

como modelos experimentais de ataques de pânico (BORELLI e col., 2004; RIBEIRO  

e col., 2005).  

O pré-tratamento da divisão reticulada da substância negra com agonistas de 

receptores endocanabinoides, seguido do bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo 

A no teto mesencefálico causou um claro efeito pró-aversivo, principalmente, no que se 

refere à anandamida; efeito que foi antagonizado na maioria dos casos tanto com o 

bloqueio de receptores canabinoides CB1 quanto CB2. Houve um aumento nos 

comportamentos de cruzamentos, de frequência e tempo de alerta, na frequência e 

tempo de congelamento, na frequência e no tempo de fuga, na frequência e tempo de 

rotação e também na frequência e tempo de saltos. Observou-se que os antagonistas 

canabinoides CB1 e CB2 antagonizaram esses efeitos pró-aversivos dos agonistas 

canabinoides em relação comportamentos de cruzamentos, frequência e tempo de 

rotação, frequência e tempo de saltos, frequência e tempo de alerta, frequência e tempo 

de congelamento e também na frequência e no tempo de fuga. Curiosamente, evidência 

de efeito antiaversivo do canabidiol sobre o medo condicionado foi demonstrada 

recentemente (LEMOS e cols., 2010). Contudo, tais achados se referem ao medo 

organizado no córtex pré-frontal. Não obstante, mesmo considerando a SCP, encontra-

se na literatura evidências de que o canabidiol também causa efeitos antiaversivos 

(MOREIRA e col., 2009). Uma possibilidade de explicar esse aparente paradoxo entre 

os presentes resultados e aqueles obtidos por outros grupos, é a possibilidade de que a 

microinjeção de agonistas de receptores endocanabinoides na divisão reticulada da 

substância negra, rica em nerônios GABAérgicos que se projetam para o mesencéfalo 

dorsal, promoverem uma diminuição de atividade de tais vias inibitórias que deprimem 

a resposta de neurônios do teto mesencefálico à estimulação aversiva, culminando em 

um efeito final pró-aversivo do canabidiol e da anandamida administrados na SNpr. 

Evidências de desinibição da via GABAérgica nigro-tectal por meio de vias intra 

mesencefálicas inibitórias já foram descritas na literatura (RIBEIRO e col., 2005; 
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CASTELLAN-BALDAN e col., 2006), muito embora relacionadas a potenciais pós-

sinápticos inibitórios de interneurônios opioides. O pré-tratamento da substância negra, 

parte reticulada com morfina, seguida de microinjecão de anandamida causou um 

aumento nos comportamentos de frequência e tempo de alerta, frequência e no tempo de 

fuga, frequência e no tempo de rotação e também na frequência e no tempo de saltos, 

quando administrados morfina seguida de antagonistas endocanabinoides observamos 

que os antagonistas tanto CB1 e CB2 antagonizaram esses efeitos. Evidências de efeito 

pró-aversivo da morfina em respostas de defesa foram recentemente demonstradas no 

mesencéfalo dorsal (CALVO & COIMBRA, 2006). 

Já o pré-tratamento da substância negra, parte reticulada com antagonistas de 

receptores opioides do tipo µ1 e κ seguidos da microinjecão de anandamida ou 

canabidiol na mesma estrutura causou diminuição dos comportamentos de cruzamentos, 

da frequência e tempo de rotação, frequência e tempo de saltos, frequência e tempo de 

alerta, frequência e tempo de congelamento e também na frequência e no tempo de fuga, 

ou seja, um claro efeito antipânico, mas que não foi antagonizado pelo antagonista de 

receptores CB1 nem de CB2. Efeitos antipânico de antagonistas opioides já foram 

demonstrados no teto mesencefálico (COIMBRA e col. 1996; 2000; EICHENBERGER 

e col, 2002). Também há evidências de que o pré-tratamento da divisão reticulada da 

substância negra com antagonista seletivo de receptores opioides do tipo µ eleva os 

limiares do comportamento de fuga eliciado pela estimulação elétrica da SCPd e das 

cpCS (RIBEIRO e col., 2005). Interação entre vias opioides e canabinoides já foram 

também demonstradas (MANZANARES e col., 1999). 

Recentemente, foram demonstradas evidências morfológicas e 

neurofarmacológicas da presença de uma via opioide de alça curta intramesencefálica, e 

de uma via opioide de alça longa de projeção tecto-nigral, que modulam a atividade da 

via GABAérgica nigro-tectal por meio de inibição pré-sináptica intratectal e por meio 

de sinapses axo-somáticas intra-nigrais, respectivamente (EICHENBERGER e col., 

2002; RIBEIRO e col., 2005; CASTELLAN-BALDAN e col., 2006).  

É possível que a modulação da sensibilidade do teto mesencefálico ao bloqueio 

de receptores GABAérgicos, através do pré-tratamento da SNpr com morfina, ou com 

antagonistas seletivos de receptores opioides possa dever-se à facilitação ou inibição da 

atividade da via opioide tecto-nigral, cuja atividade final seria, respectivamente, a 

inibição ou liberação da atividade da via GABAérgica nigro-tectal.  
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Evidências recentes sugerem que a manipulação de neurotransmissão de 

canabinoides pode ter efeitos sobre a aquisição e expressão de condicionamento de 

medo contextual. Estudos demonstraram que a redução da ativação de receptores CB1 

com a administração do antagonista CB1 leva a uma diminuição na expressão do medo 

condicionado, enquanto que a administração de agonista CB1 levou a um aumento da 

expressão do medo (HALLER e cols., 2002). Além disso, outro estudo recente observou 

que a administração do antagonista CB1 AM251 também diminuiu a aquisição do medo 

contextual (ARENOS e cols., 2006). No entanto, estudos sugerem que o aumento da 

ativação do receptor CB1 leva a um aumento na aquisição do medo (PAMPLONA e 

cols., 2006).  

Estudos mostraram que uma dose alta de ∆9-THC, principal componente da 

Cannabis sativa, induziu a ansiedade e sintomas psicóticos. Estes efeitos do ∆ 9-THC são 

significativamente reduzidos pelo Canabidiol (CBD), esta observação levou a suspeitar 

que o CBD possa ter ações ansiolíticas e/ou antipsicóticos em modelos animais e 

humanos (ZUARDI e cols., 2006).  

O CBD tem uma baixa afinidade para os receptores canabinóides (PETITET e 

col., 1998; THOMAS e col., 1998), o que poderia explicar sua menor ação 

farmacológica em relação ao efeito da anandamida, observado no presente trabalho, mas 

pode aumentar as ações mediadas pelos endocanabinóides através da sua capacidade de 

inibir a hidrólise e/ou recaptação do endocanabinóide anandamida (BISOGNO e col., 

2001). 

Além das alterações observadas nos comportamentos relacionados ao medo e 

pânico, após microinjeção de bicuculina nas cpCS, investigamos se processos 

antinociceptivos são evocados após os comportamentos defensivos de medo, e se a 

neurotransmissão opioide/canabinoide da SNpr possui algum papel na modulação da 

analgesia decorrente do comportamento defensivo. 

 O bloqueio de receptores GABAérgicos do tipo A nas camadas profundas do 

colículo superior, com administrações locais de bicuculina foi seguido de um 

exuberante comportamento de defesa, seguido de elevação dos limiares nociceptivos, o 

que tem sido chamado de antinocicepção induzida pelo medo (COIMBRA e col., 1992; 

COIMBRA & BRANDÃO, 1997; COIMBRA e col., 2006). O pré-tratamento da SNpr 

com morfina, seguido do tratamento das cpCS com bicuculina aumentou os limiares 

nociceptivos por 50min, quando comparado com o grupo controle, o que corrobora o 

efeito pró-aversivo do pré-tratamento da SNpr com morfina. Efeito contrário foi obtido 
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com o pré-tratamento da SNpr com antagonistas seletivos de receptores opioides do tipo 

µ ou к, como ao naloxonazina e a nor-binaltorfimina, respectivamente.  

 A ativação de vias endocanabinoides com anandamida, precedido pela ativação de 

vias opioides com morfina, na divisão reticulada da substância negra facilitou a 

elaboração da antinocicepção induzida pelo medo. O pré-tratamento da SNpr com os 

antagonistas seletivos de receptores opioides, naloxonazina ou nor-binaltorfimina 

seguido da microinjeção de anandamida na SNpr e de bicuculina nas cpCS, diminuiu os 

limiares nociceptivos, quando comparado com seus respectivos grupos controles. Os 

antagonistas canabinoides não afetaram os efeitos antinociceptivos dos antagonistas 

opioides.  

O presente trabalho mostrou que os canabinoides aumentaram significativamente 

a potência da morfina no teste de retirada de cauda (SMITH e cols., 1998). O AM251, 

uma droga antagonista seletiva de receptores CB1, quando administrada na SNpr, 

reduziu a facilitação causada pelo pré-tratamento da SNpr com morfina sobre a 

analgesia induzida pelo medo, o que não foi corroborado pelo pré-tratamento da SNpr 

com o AM630, um antagonista seletivo de receptores CB2. Isso sugere que o efeito 

facilitatório sobre a antinocicepção da morfina na SNpr, depende, pelo menos em parte, 

da ativação de vias endocanabinoides, recrutando receptores CB1 e não CB2. Com 

efeito, achados prévios sugerem que a potencialização causada pela morfina da 

analgesia induzida por ∆ 9-tetra-hidrocanabinoide recruta receptores opioides do tipo µ 

e к (RECHE e cols., 1996). Um recente estudo demonstrou ainda que agonistas com 

maior afinidade por receptores opioides µ, como a morfina, mas não agonistas de 

receptores к ou δ, induzem antinocicepção mediada por receptores canabinoides 

(PACHECO e cols., 2009). Além disso, estudos mostraram que antagonistas de 

receptores opioides к, bloquearam apenas o efeito antinociceptivo da THC com nenhum 

efeito sobre a hipoatividade, a hipotermia, ou a catalepsia (SMITH et al., 1994; 

WELCH e cols., 1999). 

Em conclusão, o presente trabalho mostra uma clara interação entre vias 

opioides e aquelas mediadas por neurotransmissores endocanabinoides da substância 

negra, parte reticulada, na modulação do comportamento que tem sido relacionado ao 

medo inato e a ataques de pânico, sendo recrutados receptores endocanaboinoides do 

tipo CB1 e CB2 do mesencéfalo ventral, ao lado de receptores opioides do tipo µ1 e κ na 

modulação de vias GABAérgicas de projeção nigro-tectal.  
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CONCLUSÃO 
 
 

 O bloqueio dos receptores GABAA nas camadas profundas do colículo superior 

induz um conjunto de respostas comportamentais quem têm sido associadas ao medo 

inato e ao pânico, que foram seguidas por antinocicepção subsequente ao medo inato, 

pois a microinjeção de antagonista de receptores GABAA (bicuculina) nas camadas 

profundas do colículo superior induziram comportamentos defensivos, seguidos pela 

elevação nos limiares nociceptivos. 

 

 O pré-tratamento na substância negra, parte reticulada, com agonistas opioides e 

canabinoides aumentou significativamente a expressão dos comportamentos defensivos 

e, consequentemente, a antinocicepção induzida por reações de defesa. Um resultado 

oposto foi obtido com o pré-tratamento da divisão reticulada da substância negra com 

antagonistas opioides e canabinoides, o que sugere que esse fenômeno recruta 

receptores opioides do tipo µ e к, e, eminentemente, receptores canabinoides do tipo 

CB1. 
 

 A interação de um agonista opioide (morfina) e de um antagonista canabinoide 

seletivo para receptores do tipo CB1 na substância negra, parte reticulada, diminuiu 

significativamente os comportamentos defensivos e a antinocicepção induzida por 

reações de defesa, o que sugere que o receptor CB1 encontra-se envolvido tanto no 

efeito pró-aversivo da morfina como na elaboração da antinocicepção induzida pelo 

medo. 
 

 A interação entre um agonista opioide (morfina) e um antagonista de receptores 

canabinoides do tipo CB2 na substância negra, parte reticulada, diminuiu 

significativamente os comportamentos defensivos, mas aumentou a antinocicepção 

induzida por reações de defesa, o que sugere uma dissociação entre respostas de defesa 

e antinocicepção, envolvendo receptores opioides e endocanabinoides do tipo CB2 da 

SNpr. 

 

 Pelo menos parte do efeito pró-aversivo da morfina tem suas bases neurais no 

mesencéfalo ventral e depende da interação entre vias opioide e endocanabinoides. 
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ANEXOS 
 

Tabela Comportamentos 
 Cruzamentos 

Alerta
Frequência e 

Duração 
 

Fuga
Frequência e 

Duração 
 

Congelamentos
Frequência e 

Duração 
 

Saltos
Frequência e 

Duração 
 

Rotação 
Frequência e 

Duração 
 

Agonista Opioide Morfina 
(Ação Pró-Aversiva) 

 
      

Antagonistas Opioides 
Naloxonazina (µ)/ 

Nor-binaltorfimina(k) 
(Ação Anti-Aversiva) 

 

  
  

  

Agonista Canabinoide 
(Anandamida) 

(Ação Pró-Aversiva) 
 

      

Antagonistas Canabinoides 
CB1/CB2 

(Ação Anti-Aversiva) 
 

      
Morfina + Anandamida 

(Ação Pró-Aversiva) 
 

      
Morfina + Antagonistas 

CB1/CB2 
(Ação Anti-Aversiva) 

 

 

     
Antagonistas opioides (µ/k) + 

Anandamida 
(Ação Anti-Aversiva) 
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 Analgesia 
Agonista Opioide Morfina 

(Ação Pró-Aversiva) 
 

 

Antagonistas Opioides Naloxonazina/ 
Nor-binaltorfimina 

(Ação Anti-Aversiva) 
 

 

Agonista Canabinoide (Anandamida) 
(Ação Pró-Aversiva) 

 
 

Antagonistas Canabinoides CB1/CB2 
(Ação Anti-Aversiva) 

 
 

Morfina + Anandamida 
(Ação Pró-Aversiva) 

 
 

Morfina + Antagonistas CB1 
(Ação Anti-Aversiva) 

 
 

Morfina + Antagonistas CB2 
(Ação Pró-Aversiva) 

 
 

Antagonistas opioides (µ/k) + 
Anandamida 

(Ação Anti-Aversiva) 
 

 

 


