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Resumo 



 
BORGES-ASSIS, A. B. Participação do sistema endocanabinoide no núcleo leito 
da estria terminal sobre respostas de ansiedade em ratos. 2017. 67 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 
O sistema endocanabinoide é composto por ligantes endógenos, enzimas 

responsáveis pela síntese e degradação desses ligantes, além de receptores 

específicos. As duas principais moléculas endógenas, anandamida (AEA) e 2-

araquidonilglicerol (2-AG), após sintetizadas, são difundidos para a fenda sináptica e 

agem retrogradamente em receptores canabinóides do tipo 1 e/ou 2 (CB1 e CB2, 

respectivamente).  A ação da AEA termina após processo de internalização seguido 

por hidrólise através da enzima FAAH (fatty acid amid hydrolase; amidohidrolase de 

acidos graxos), presente no neurônio pós-sináptico. O 2-AG, por sua vez, é degradado 

pela MAGL (monoacilglicerol lipase), localizada pré-sinapticamente. O receptor CB1 

modula negativamente a liberação de diversos neurotransmissores no sistema 

nervoso central. A participação dos endocanabinoides é amplamente descrita em 

diversas estruturas cerebrais envolvidas na expressão de respostas relacionadas aos 

comportamentos de ansiedade e medo, tendo seus efeitos mediados principalmente 

por CB1 e CB2.  Entretanto, o papel dos endocanabinoides em algumas estruturas 

ainda não está completamente elucidado. Dentre essas, destaca-se o Núcleo Leito da 

Estria Terminal (NLET), uma estrutura límbica com importante papel na integração de 

informações associadas com controle autonômico, endócrino e comportamental 

durante situações aversivas. Há poucas evidências da presença e do envolvimento 

do sistema endocanabinoide no NLET sobre a modulação de respostas de ansiedade. 

Desta forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o envolvimento do sistema 

endocanabinoide presente no NLET na modulação de respostas aversivas inata e 

aprendida. Para isso ratos Wistar (240g – 270g) foram implantados com cânulas guia 

bilateralmente no NLET para administração de drogas. Foram utilizados: veículo 

(DMSO 10%), antagonista de receptores CB1, o AM251 nas doses de 0,1 a 0,3 

nmol/100nL e um inibidor da enzima FAAH, URB597 nas doses de 0,01 e 0,1 

nmol/100nL. Cinco dias após a cirurgia estereotáxica, os animais foram submetidos 

ao teste de resposta inata do Labirinto em cruz elevado por 5 minutos. Avaliou-se o 

número de entradas e o tempo gasto nos braços abertos e fechados. Dois a três dias 

após, os animais foram submetidos ao protocolo do medo condicionado ao contexto, 

realizado em 3 dias consecutivos. No dia do teste, respostas comportamentais (tempo 



de congelamento) e autonômicas (Pressão arterial média; Frequência cardíaca, e 

Temperatura cutânea da cauda) foram continuamente avaliadas durante 10 min. 

Nossos resultados demonstraram que o bloqueio ou ativação de receptores CB1 no 

NLET não alterou as respostas de medo inato. Entretanto, no medo aprendido, o 

antagonismo de receptores CB1 no NLET aumentou o componente comportamental 

e pressórico. Ainda, a inibição da FAAH no NLET, via CB1, diminuiu o componente 

comportamental e pressórico da resposta emocional condicionada. Desta maneira, 

podemos sugerir que o sistema endocanabinoide presente no NLET modula respostas 

de medo aprendido, sem intervir nas respostas de medo inato. 

 
 
Palavras-chave: Núcleo leito da estria terminal, endocanabinoides, resposta 
emocional condicionada, ansiedade. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract  



BORGES-ASSIS, A. B. Participation of endocannabinoid system in the bed 
nucleus of the stria terminalis on anxiety responses modulation in rats. 2017. 
School of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2017 
 

The cannabinoid system is composed by two main endogenous ligands, enzymes 

responsible for synthesis and degradation of these ligands, and specific receptors. The 

two main endogenous molecules, anandamide (AEA) and 2-arachidonoylglycerol (2-

AG), after synthesized post-synaptically, are released into the synaptic cleft, where 

they activate cannabinoid receptors type 1 and 2 (CB1 and CB2, respectively). AEA 

action terminates after internalization followed by enzymatic hydrolysis via FAAH (fatty 

acid amid hydrolase) located in the postsynaptic neuron. Meanwhile, 2-AG is degraded 

presynaptically by MAGL (monoacylglycerol lipase). CB1 receptor negatively 

modulates the release of several neurotransmitters in central nervous system. The 

endocannabinoid system is widely present in several brain structures involved on fear 

expression and anxiety-related responses, mostly mediated via CB1 and CB2 

receptors. Nevertheless, the role of the endocannabinoids system role in specific brain 

structures is not yet completely elucidated. One structure in particular, is the Bed 

Nucleus of Stria Terminales (BNST), which is a limbic structure responsible for 

integration of autonomic, neuroendocrine and behavioral information during aversive 

situations. There is little evidence about the presence and involvement of 

endocannabinoid system in the BNST on anxiety responses modulation. Therefore, 

the aim of the present study was to evaluate the role of the endocannabinoid system 

in the BNST on the modulation of innate and learned aversive responses. Male Wistar 

rats (240 – 270g) were submitted to stereotaxic surgery for bilateral guide cannula 

implantation directed to the BNST, for drug administration. Animals received local 

injections of vehicle, AM251 (CB1-antagonist; 0,1 – 0,3  nmol/100nL), URB597 (an 

inhibitor of FAAH; 0,01 – 0,1 nmol/100nL). Five days after the stereotaxic surgery, 

animals were submitted to the innate response test, the elevated plus maze, for 5 

minutes. The percentage of entries and time spent in open and the number of enclosed 

arms entries were analyzed. After two to three days, animals were submitted to the 

contextual fear conditioning protocol, performed in three consecutive days. On test 

day, behavioral (freezing) and autonomic responses (mean arterial pressure, heart rate 

and tail cutaneous temperature) were recorded for 10 min. Our data suggest that after 

CB1 receptors blocking or activation in the BNST do not promote changes in innate 

fear responses. However, during fear learning, CB1 receptor antagonism in the BNST 



increased freezing behavior and mean arterial pressure. In addition, FAAH inhibition 

in the BNST, via CB1, reduced freezing behavior and mean arterial pressure in the 

emotional conditioned response.  These results suggest that endogenous cannabinoid 

system in the BNST can modulate defensive responses in fear learning, but not innate 

fear responses. 

 

 

 
Keywords: Bed nucleus of the stria terminalis, endocannabinoids, emotional 
conditioned response, anxiety.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
Há uma extensa história sobre o uso medicinal da Cannabis Sativa devido às 

suas propriedades tranquilizantes, antieméticas e analgésicas (Zuardi, 2006). 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2016), a Cannabis é a droga 

psicoativa ilícita mais consumida no mundo. O Δ9-Tetrahidrocanabinol (THC), o 

principal constituinte psicoativo da Cannabis, foi identificado em 1964 o que levou 

posteriormente a descoberta de receptores e outros componentes dando origem ao 

sistema endocanabinoide (Gaoni and Mechoulam, 1964). Esse sistema, além de ser 

alvo biológico do THC, é amplamente estudado pela sua capacidade de manter a 

homeostase, exercendo ação modulatória sobre processos cognitivos, 

comportamentais, emocionais, de desenvolvimento e fisiológicos (Mechoulam and 

Parker, 2013). 
O sistema endocanabinoide é constituído por diferentes receptores, sendo os 

principais os receptores canabinóides do tipo 1 e 2, CB1 e CB2, respectivamente; 

ligantes endógenos, como a anandamida (AEA) e o 2-araquidonilglicerol (2-AG); e 

enzimas envolvidas na síntese e metabolismo dos endocanabinoides – as enzimas 

catabólicas amido hidrolase de ácidos graxos (FAAH) para AEA, e a monoacilglicerol 

lipase (MAGL) para 2-AG (Di Marzo, 2011; Ueda et al., 2011).  

Os endocanabinoides, AEA e 2-AG, são considerados neurotransmissores 

atípicos produzidos sob demanda a partir de fosfolipídios da membrana celular em 

neurônios pós-sinápticos frente a estímulos neuronais (Di Marzo, Melck et al. 1998). 
Após sintetizados, se difundem para a fenda sináptica e agem ativando receptores 

CB1 e/ou CB2 (Howlett, 2002; Ligresti et al., 2005).  A ação da AEA termina após o 

processo de internalização seguido por hidrólise através da enzima FAAH presente 

no neurônio pós-sináptico (Ahn et al., 2008; Cravatt et al., 1996). O 2-AG, por sua 

vez, é degradado pela MAGL que está localizada pré-sinapticamente (Dinh et al., 

2002). A supressão dessas enzimas prolonga a atividade dos endocanabinoides 

(Gaetani et al., 2009). Evidências sugerem que a AEA possui alta afinidade pelos 

receptores CB1, enquanto que o 2-AG apresenta afinidade semelhante para ambos 

receptores (Atwood and Mackie, 2010; Mechoulam et al., 1995; Sugiura et al., 1995). 

Os receptores CB1 são receptores metabotrópicos pré-sinápticos acoplados a 

proteína Gi, sendo um dos receptores mais expressos no encéfalo de mamíferos 

(Herkenham et al., 1990; Howlett et al., 2002) . Sua ativação acarreta inibição da 
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adenilato ciclase e regulação de canais iônicos, inibindo canais de cálcio voltagem-

dependentes e ativando correntes retificadoras de entrada de potássio, culminando 

na inibição da liberação de neurotransmissores como o glutamato e ácido gama-

aminobutírico (GABA) (Howlett, 2002). Os receptores CB2 são receptores 

metabotrópicos com mecanismo similar ao CB1 (Ashton and Moore, 2011). Apesar 

de serem usualmente descritos como restritos a células do sistema imune e tecidos 

periféricos, estudos recentes sugerem sua presença também no sistema nervoso 

central (SNC), tanto sob condições patológicas quanto em condições fisiológicas 

normais (Atwood and Mackie, 2010; Marco, 2011). No entanto, são caracterizados de 

forma bem menos estabelecida quando comparados à expressão de receptores CB1 

no cérebro (Gong et al., 2006). Nos últimos anos, um crescente número de estudos 

relatam o envolvimento do sistema endocanabinoide, especialmente atuando via 

CB1, na modulação de respostas emocionais, como aquelas relacionadas à 

ansiedade e depressão (para revisão ver Pacher et al., 2006; Pertwee, 2009). 

A ansiedade pode ser definida como estado emocional de apreensão ativado 

por ameaças distantes ou em potencial. É a representação antecipatória de possíveis, 

mas incertos, eventos futuros (Borkovec, 1985). Esses processos antecipatórios 

possuem função adaptativa quando proporcional à probabilidade e gravidade da 

ameaça, podendo se tornar patológico quando excessivo (Rosen and Schulkin, 1998). 

Distúrbios de ansiedade são condições crônicas debilitantes que geram prejuízos 

tanto ao indivíduo quanto à sociedade (Korem et al., 2016). 

Diversos modelos animais são utilizados para avaliação e caracterização de 

estados de ansiedade e como modelos preditivos de drogas com efeitos ansiolíticos. 

Tais paradigmas experimentais podem ser divididos em dois grupos: aqueles de 

medo inato, que não envolvem aprendizado, como o modelo do labirinto em cruz 

elevado (LCE), caixa claro-escuro, teste do campo aberto e, os modelos baseados 

em aprendizado associativo, como é o caso do teste de conflito de Vogel, teste de 

esquiva e medo condicionado (Millan, 2003; Pellow et al., 1985). O LCE é um teste 

bastante utilizado para pesquisa de comportamento relacionado à ansiedade. 

Consiste em um aparato com dois braços abertos perpendiculares a dois braços 

fechados, localizado a certa altura do chão e, baseia-se no conflito inato do animal 

entre explorar um ambiente novo e se esquivar de um lugar no qual se sinta 

ameaçado por ser elevado e aberto. São consideradas respostas características de 

drogas ansiolíticas o aumento no número de entradas e tempo de permanência nos 
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braços abertos, sendo que a pré-exposição do animal a algum agente estressor, como 

restrição ou nado forçado, leva à diminuição na exploração dos braços abertos. 

(Hogg, 1996; Pellow et al., 1985).  

Já o modelo do medo condicionado ao contexto (MCC) é um modelo 

pavloviano clássico, baseado em aprendizado associativo, no qual o animal é exposto 

a um estímulo inicialmente neutro (neste caso o contexto), que posteriormente será 

pareado com um estímulo aversivo ou desagradável, como choque nas patas, 

caracterizando assim o estímulo incondicionado. Desta maneira, a reexposição do 

animal ao contexto passa a predizer a ocorrência de choque nas patas, passando o 

contexto a ser o estímulo condicionado (Fanselow, 1980).  

A reexposição do animal ao contexto resulta em respostas comportamentais e 

autonômicas características que em seu conjunto representam a resposta emocional 

condicionada (REC). A REC é caracterizada por uma postura imóvel e tensa em que 

todos os movimentos, exceto os ligados à respiração, são cessados, conhecida como 

congelamento (Fanselow, 2000, 1980), sendo acompanhada por componentes 

autonômicos, que consistem em aumento da pressão arterial média (PAM) e da 

frequência cardíaca (FC) (Carrive, 2000; Resstel et al., 2006) e redução da 

temperatura cutânea da cauda (TC) (Hott et al., 2016, 2012; Spiacci et al., 2016; 

Uliana et al., 2016; Vianna and Carrive, 2005). 

Patel e Hillard (2006) observaram que a administração sistêmica de um 

agonista de receptores CB1 desencadeava respostas do tipo ansiolítica em animais 

submetidos ao teste do LCE. De modo oposto, o antagonismo desses receptores 

gerou resposta tipo ansiogênica (Patel and Hillard, 2006). Estudos anteriores 

demonstraram perfil ansiogênico em camundongos com deleção gênica para 

receptores CB1 (CB1-/-) expostos a diferentes modelos de ansiedade tais como caixa 

claro-escuro e LCE, quando comparados a animais selvagens (Martin et al., 2002; 

Urigüen et al., 2004).  

Vale ressaltar ainda que a administração de agonistas CB1 induz efeitos 

bifásicos no comportamento de ansiedade (Sulcova et al., 1998). Em geral, é 

demonstrado que baixas doses de agonistas produzem efeito ansiolítico, ao passo 

que altas doses produzem respostas ansiogênicas, sugerindo um efeito dose-

dependente (Korem et al., 2016). Scherma e colaboradores (2008) demonstraram que 

baixas doses de AEA ou de URB597, um inibidor da enzima FAAH, tem efeito 

ansiolítico quando administrados isoladamente e efeito ansiogênico quando 
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combinados. A hipótese para esse mecanismo é que devido a expressão de 

receptores CB1 em várias subpopulações neuronais, dependendo da intensidade no 

aumento ou diminuição da sinalização endocanabinoide, diferentes populações 

neuronais podem ser afetadas, levando a esse efeito bifásico (Rey et al., 2012; 

Scherma et al., 2008). Além disso, a AEA é capaz de ligar-se também a uma outra 

modalidade de receptores, os receptores vanilóides de potencial transitório tipo 1 

(TRPV1-Transient receptor potential vanilloid type) (Di Marzo et al., 2001; van der 

Stelt et al., 2005; Vriens et al., 2009; Zygmunt et al., 1999) e, enquanto a ativação de 

CB1 conduz a uma diminuição no cálcio intracelular e à atenuação da transmissão 

sináptica, a ligação da AEA ao TRPV1 resulta em aumento dos níveis de cálcio e na 

potencialização da transmissão sináptica (Kawahara et al., 2011; McGaraughty et al., 

2003; Starowicz et al., 2007; Xing and Li, 2007). O bloqueio farmacológico de TRPV1 

não apenas aboliu os efeitos de doses elevadas de agonistas CB1 como também 

resultou num fenótipo ansiolítico sem tratamento concomitante de agonista CB1 

(Campos and Guimarães, 2009; Moreira et al., 2009, 2007; Terzian et al., 2009). 

Outra característica desse sistema é que a liberação de endocanabinóides é 

realizada sob demanda, sendo esses sintetizados e liberados somente “quando 

necessário” como, por exemplo, pelo aumento na atividade neuronial. Em geral, os 

endocanabinóides são sintetizados pós-sinapticamente em resposta ao influxo de 

Ca2+ e, após liberados na fenda sináptica, ativam receptores CB1 pré sinápticos 

levando a supressão da atividade neuronial, agindo como um mecanismo de proteção 

e neutralizando respostas aversivas (Moreira and Lutz, 2008) 

A estimulação indireta da sinalização canabinóide através de inibidores das 

enzimas responsáveis pela degradação dos endocanabinoides é mais seletiva que a 

administração direta de um agonista de receptores canabinóides isso porque esses 

inibidores intensificam a sinalização apenas quando e onde ela já está ocorrendo sem 

induzi-la de forma direta, como foi sugerido por Piomelli e colaboradores (2006). 

Nesse trabalho foi demonstrado que o URB597 intensificou a ação da AEA em um 

subconjunto de receptores CB1 que já são normalmente envolvidos no controle de 

emoções (Piomelli et al., 2006).  

Lisboa e colaboradores (2015) demonstraram que a administração local de 

drogas que interferem no processo de recaptação ou metabolismo de 

endocanabinoides diretamente no hipocampo ou na porção pré-límbica do córtex pré-

frontal medial (CPFM) foram capazes de gerar respostas tipo ansiolíticas no LCE e 
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no teste de conflito de Vogel através da ativação de receptores CB1 (Lisboa et al., 

2015). No modelo do MCC, Resstel e colaboradores (2008) observaram diminuição 

significativa nas respostas autonômicas e no tempo de congelamento após a 

administração exógena de AEA ou inibição de sua recaptação na substância cinzenta 

periaquedutal (SCP), via receptores CB1 (Resstel et al., 2008b). A administração 

sistêmica de agonista CB1 diminuiu a expressão do medo condicionado, efeito 

prevenido pelo pré-tratamento com antagonista CB1 (Pamplona et al., 2006).  

O sistema endocanabinoide, como descrito anteriormente, modula respostas 

de ansiedade em diversas estruturas do SNC, como o córtex pré-frontal medial 

(Lisboa et al., 2010), hipocampo (Lisboa et al., 2015; Spiacci et al., 2016) e a 

substância cinzenta periaqueductal (Resstel et al., 2008b). Entretanto, existem outras 

estruturas importantes para a modulação de respostas de ansiedade nas quais o 

papel do sistema endocanabinoide ainda não foi totalmente elucidado, como é o caso 

do núcleo leito da estria terminal (NLET).  

O NLET foi descrito pela primeira vez em 1923 e é uma estrutura límbica com 

importante papel na integração de informações, sendo associada com controle 

autonômico, endócrino e comportamental observados na expressão do 

comportamento de medo e ansiedade (Crestani et al., 2009). Lebow e Chen (2016) 

sugerem que o NLET atue na integração entre as regiões responsáveis pela 

percepção de situações estressantes com as regiões que geram respostas 

correspondentes ao estresse sofrido, o que é demonstrado em trabalhos que 

envolvem o papel dessa estrutura em modelos animais que avaliam aspectos 

comportamentais e autonômicos (Fendt et al., 2005; Walker and Davis, 1997).  

Estudos em roedores mostraram que o NLET possui conexões estruturais com 

outras regiões límbicas, incluindo a amígdala, hipotálamo, hipocampo, SCP e o 

córtex, bem como com núcleos hipotalâmicos e do tronco encefálico (Dong et al., 

2001; Dong and Swanson, 2006a, 2006b, 2006c, 2004a, 2004b), que são estruturas 

envolvidas no controle emocional e autonômico (Avery et al., 2014). 

É descrito que o NLET possui papel no restabelecimento da homeostase, 

intervindo em respostas frente a sinais que predizem uma ameaça temporalmente 

distante (Lebow and Chen, 2016). Foi demonstrado que a estimulação elétrica do 

NLET produz respostas endócrinas, cardiovasculares e respiratórias similar as 

provocadas por estímulos aversivos e, por outro lado, sua lesão atenua respostas 

comportamentais de ansiedade (para revisão ver Hammack et al., 2015). Resstel e 
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colaboradores (2008) avaliaram a participação do NLET na expressão da REC no 

modelo do MCC. Foi demonstrado que a inativação reversível da neurotransmissão 

local do NLET com CoCl2, um inibidor inespecífico de sinapses, reduziu o tempo de 

congelamento e atenuou o aumento na FC e PAM (Resstel et al., 2008a), 

demonstrando assim a importância dessa estrutura na modulação da resposta 

emocional em ratos. 

Apesar de não haver muitos trabalhos envolvendo o sistema endocanabinoide 

no NLET, resultados moleculares demonstram a presença de receptores CB1 nessa 

região (Puente et al., 2010), sendo desta maneira um indício do possível envolvimento 

desse sistema na modulação de respostas emocionais, tais como de ansiedade.  

Recentemente Gomes-de-Souza e colaboradores (2016) avaliaram a 

participação do sistema endocanabinoide no NLET frente às respostas autonômicas 

provocadas por um tipo de estresse agudo, o estresse por restrição, que geralmente 

resulta em aumento da FC e PAM e queda da TC. Foi visto que a administração intra-

NLET de um antagonista CB1 resultou em aumento da taquicardia, sem alterar as 

variações de PAM e de TC. Já a injeção local de fármacos inibidores das enzimas 

responsáveis pela degradação dos endocanabinoides levou à diminuição da FC; 

efeito que foi abolido pela administração prévia do antagonista CB1 (Gomes-de-

Souza et al., 2016). Resultados esses que mostram que o sistema endocanabinoide 

no NLET é importante para modulação da resposta autonômica frente a uma situação 

aversiva. Já foi descrito também que a administração sistêmica de antagonista CB1 

produziu aumento nos níveis da ativação neuronial do NLET em animais submetidos 

a estresse sonoro, indicando que o papel do sistema endocanabinoide nessa 

estrutura é ativado por estímulos aversivos (Newsom et al., 2012). 

Grueter e colaboradores, em 2006, demonstraram que a ativação de 

receptores glutamatérgicos nessa estrutura induz depressão transitória da 

transmissão sináptica excitatória dependente de receptores CB1(Grueter et al., 2006). 

Estudo objetivando uma melhor compreensão do papel do sistema endocanabinoide 

no NLET demonstrou a presença de receptores CB1 na porção anterior do NLET, 

bem como a co-localização destes receptores com transportadores vesiculares de 

glutamato (vGluT) do tipo 1. Neste mesmo trabalho, preparações de fatias de 

cérebros contendo o NLET revelaram que a ativação de receptores CB1 inibe 

transmissões sinápticas tanto excitatórias como inibitórias; sugerindo o possível 

mecanismo pelo qual os receptores canabinóides podem regular respostas aversivas 
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nessa estrutura (Puente et al., 2010). Por fim, resultados recentes de nosso grupo 

envolvendo o NLET demonstraram a participação do glutamato sobre a modulação 

da REC (Hott et al., 2016). 

Considerando a importante participação do sistema endocanabinoide na 

modulação de respostas de ansiedade, principalmente através dos endocanabinoides 

que controlam negativamente a liberação de glutamato ao atuarem retrogradamente 

em receptores CB1 e, a falta de evidências sobre seu papel no NLET, a primeira 

hipótese do trabalho foi que o antagonismo de receptores CB1 produza efeito tipo 

ansiogênico em modelos animais de ansiedade. A segunda hipótese do trabalho foi 

que o aumento dos níveis da AEA, induzido pela inibição da FAAH, produza respostas 

ansiolíticas por agir em receptores CB1. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo geral 

Avaliar o envolvimento do sistema endocanabinoide no núcleo leito da estria 

terminal (NLET) sobre respostas de medo inato e medo aprendido. 

 
2.2. Objetivos específicos 

a) Avaliar a participação de receptores CB1 no NLET sobre respostas de 

medo inato, utilizando o LCE. 

b) Avaliar a participação de receptores CB1 no NLET sobre respostas de 

medo aprendido, utilizando o MCC. 

c) Avaliar o efeito do aumento dos níveis de AEA sobre respostas de medo 

inato, utilizando o LCE. 

d) Avaliar o efeito do aumento dos níveis de AEA sobre respostas de medo 

aprendido, utilizando o MCC. 

e) Avaliar a participação dos receptores CB1 sobre as respostas evocadas 

pelo aumento dos níveis de AEA no MCC. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1. Animais 

Durante os experimentos foram utilizados ratos Wistar com peso variando 

entre 240-270 g fornecidos pelo Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão 

Preto. Os animais foram alojados no biotério do próprio laboratório em caixa de 

polipropileno (39x32x17cm), em ambiente monitorado, submetidos ao ciclo de claro-

escuro de 12 horas, com livre acesso à ração e água.  

Os procedimentos atenderam o guia de uso e cuidados de animais de 

laboratório da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, estando de 

acordo com as leis internacionais. O Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) aprovou as condições de habitação e 

procedimentos experimentais (número do protocolo: 158/2015). 

 

3.2. Cirurgia para implante da cânula-guia no NLET 

Os animais foram induzidos à anestesia com 2,2,2-tribromoetanol (Aldrich, 

EUA 250 mg/Kg, i.p), seguido por adaptação ao aparelho estereotáxico (Stoelting, 

USA).  Foi administrado anestésico local cloridrato de lidocaína 2% contendo o 

vasoconstritor norepinefrina (Novocol 100, S.S. White-Brasil, 0,3 mL, s.c.). Em 

seguida, uma pequena incisão longitudinal de aproximadamente 1,5 cm foi feita para 

exposição da calota craniana. A limpeza da região foi feita utilizando-se solução salina 

e água oxigenada 10%.   

A trepanação do crânio foi realizada com o auxílio de broca odontológica para 

obtenção de três orifícios, sendo um orifício utilizado para fixação de parafuso de aço 

inoxidável que fixa a resina acrílica autopolimerizável a ser disposta no crânio. Os 

outros orifícios foram utilizados para introdução de cânulas-guia bilateralmente no 

NLET, sendo as cânulas constituídas por segmentos de agulha hipodérmica (26 x 0,6 

mm, 33G), com 13 mm de comprimento. As cânulas foram fixadas ao crânio com 

resina acrílica. As coordenadas utilizadas foram baseadas no atlas de Paxinos & 

Watson (1997) (Anteroposterior: -8.4 mm em relação a interaural; Lateral: 4.0 mm em 

relação a sutura medial; Vertical: -5.5 mm; Ângulo: 23º; Incisivo: -3.2 mm).  

Foram inseridos mandris de 0,2 mm de diâmetro externo no interior de cada 

cânula guia para evitar sua obstrução durante o período de recuperação do rato. A 



29 
 

fim de prevenir infecção decorrente do procedimento cirúrgico, os animais receberam 

Pentabiótico veterinário (Fontoura-Wyeth, BR) (0,3 mL/animal, via i.m.). Foi também 

administrado um analgésico profilático (Banamine; Schering-Plough S/A-Brasil) (2,5 

mg/Kg/ml, via s.c.) para reduzir a dor pós-cirúrgica. 

 
3.3. Labirinto em Cruz Elevado 

Cinco dias após o implante das cânulas-guia no NLET, os animais foram 

separados em caixas individuais e submetidos ao teste do labirinto em cruz elevado 

(LCE). Este consiste em um aparato de madeira, localizado a 50 cm do chão, tendo 

dois braços abertos (50x10cm) dispostos perpendicularmente a dois braços fechados, 

de mesma dimensão, com paredes de 40cm de altura.   
Cada animal foi posicionado em seu centro, que possui 10x10cm, e pôde 

explorar o labirinto por 5 minutos. Os experimentos foram filmados e o registro do 

número de entradas e tempo gasto nos braços abertos e fechados foi determinado 

através do programa Anymaze (Stoelting). Todos os procedimentos foram realizados 

em sala silenciosa, com temperatura controlada (24º +- 1) e iluminação diminuída.  

As porcentagens de entrada e tempo nos braços abertos foram quantificadas 

como [100x  aberto/(aberto+fechado)].O número de entradas nos braços fechados foi 

utilizado como um marcador de atividade motora geral. 
 
3.4. Medo condicionado ao contexto 

Dois dias após serem submetidos ao teste do LCE, os animais foram 

separados e acomodados em caixas individuais. Os mesmos foram habituados por 

10 minutos à caixa de condicionamento (23x20x21cm, Insight®, Ribeirão Preto, 

Brasil) com assoalho capaz de deflagrar choques. Após a sessão de habituação os 

animais foram novamente expostos à caixa. Desta vez, puderam explorá-la por 5 

minutos (protocolo de baixa intensidade) ou 2 minutos (protocolo de alta intensidade). 

Em seguida foram submetidos à sessão de choques elétricos e, dependendo do 

objetivo do protocolo, receberam 3 choques inescapáveis nas patas de 0,85 mA/ 2s  

(condicionamento  de  menor  intensidade) (Lisboa et al., 2010) ou  6  choques 

inescapáveis de 1,5  mA/ 3s (condicionamento de  maior intensidade)(Resstel et al., 

2008b) em intervalos randomizados (variando de 20 a 60s).  
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A variação na intensidade do condicionamento baseia-se em resultados 

prévios do nosso grupo que demonstraram que a intensidade da REC está 

diretamente relacionada à aversividade do protocolo de condicionamento. Foi descrito 

que a utilização de um protocolo com menor número de choques de menor 

intensidade (3 choques de 0,85 mA) causava um menor tempo de congelamento, 

possibilitando a observação do aumento da REC após a administração de um 

composto ansiogênico, o FG-7142, um agonista inverso de receptores 

benzodiazepínicos. Entretanto, no protocolo com número e intensidade maiores de 

choque não foi possível observar efeito de aumento da REC por esta droga, 

possivelmente por gerar um efeito teto sobre a resposta comportamental e 

cardiovascular (Lisboa et al., 2010). Dessa forma dependendo do objetivo do 

protocolo foram utilizados diferentes intensidades de choque, sendo que utilizamos 

choques de baixa intensidade visando encontrar um aumento da resposta evocada 

pelo antagonismo dos receptores CB1 e nos demais protocolos, que tinham por 

objetivo a diminuição da REC, foram utilizados choques de alta intensidade.  

Decorridas 24h, no dia 2, um cateter de polietileno foi introduzido na artéria 

femoral para avaliação dos parâmetros cardiovasculares. Após 48h do 

condicionamento, no dia do teste, os animais receberam as drogas intra-NLET, sendo 

a pressão arterial média (PAM), a frequência cardíaca (FC) e a temperatura cutânea 

da cauda (TC) registradas durante os 10 minutos após a administração da última 

droga, com o animal ainda em sua caixa, para obtenção dos valores basais desses 

parâmetros autonômicos. Após este período, os animais foram reexpostos à caixa de 

condicionamento, sem deflagração de choque, e as respostas comportamentais 

(tempo de congelamento) e autonômicas (PAM; FC e TC) foram continuamente 

avaliadas durante 10 minutos. 

 
3.5. Canulação da artéria femoral  

Um dia antes do teste do condicionamento, os animais passaram por novo 

procedimento cirúrgico para canulação da artéria femoral. Os animais foram 

anestesiados com 2,2,2-tribromoetanol (Aldrich, EUA, 250 mg/Kg, i.p.) para o 

implante de uma cânula na artéria femoral que foi introduzida até a artéria aorta 

abdominal inferior. A cânula é constituída por segmento de polietileno PE-10 (4-5 cm) 

soldado a segmento de polietileno PE-50 (2-13 cm), sendo preenchida com uma 
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solução de salina e anticoagulante (heparina) e obstruída com pino de metal. A 

mesma foi exteriorizada no dorso do animal por meio de um trocater e fixada à pele 

por sutura cirúrgica. A fim de reduzir a dor pós-cirúrgica foi administrado por via 

subcutânea analgésico (Banamine; Schering-Plough S/A-Brasil) (2,5 mg/Kg/ml). Após 

este procedimento, os animais permaneceram em caixas individuais até a realização 

do experimento. 

 
3.6. Registro da pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura 

cutânea 

No dia do teste, 48 horas após o condicionamento, em uma sala para registro 

de atividade cardiovascular, o cateter arterial foi conectado a um transdutor de 

pressão acoplado a um amplificador de sinais (AECADE 04P), o qual foi conectado a 

um sistema de aquisição de dados computadorizados (Power Lab, EUA). Na própria 

caixa de cada animal, foram coletados os registros da atividade autonômica (PAM, 

FC, TC) basal durante 5 minutos. Ainda nas suas caixas, os animais receberam 

injeção de veículo ou drogas intra-NLET e, 5 minutos após a última injeção, o animal 

foi colocado na caixa de condicionamento para avalição dos parâmetros autonômicos 

por 10 minutos.    

A variação da TC foi registrada manualmente por meio de uma câmera térmica 

Multi-Purpose Thermal Imager IRI 4010 (InfraRed Integrated Systems Ltd Park Circle, 

Tithe Barn Way Swan Valley Northampton, EUA) mantendo-se uma distância de 50 

cm. Os registros foram realizados a cada minuto, durante os 5 minutos da medida 

basal e durante o período de 10 minutos de reexposição ao contexto. 

 

3.7. Avaliação do comportamento de congelamento.  

O registro do tempo de congelamento foi manual. O congelamento, medida 

comportamental associada à REC, é considerado como a ausência total de 

movimentos, exceto aqueles relacionados à respiração (Fanselow, 1980). 

 

3.8. Técnica para microinjeção de drogas no NLET 

As microinjeções foram realizadas mediante o auxílio de seringas de 10 µL, 

modelo KH7001 (Hamilton, EUA) conectadas a agulhas microinjetoras de metal (33 
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G), através de tubos de polietileno PE-10. As agulhas microinjetoras são 1 mm mais 

longas do que as cânulas-guia. As microinjeções foram dadas em um volume de 100 

nL, bilateralmente. Após cada microinjeção a agulha foi mantida por 30 segundos na 

cânula para evitar refluxo.  

 

3.9. Determinação anatômica do local de injeção 

Os animais foram anestesiados com uretana 25% (10mL/Kg) e nas cânulas 

guia foram administrados 100 nL de corante Azul de Evans 1%. A seguir os animais 

foram submetidos à perfusão transcardíaca, primeiramente com 20 mL de solução 

salina (NaCl 0,9%) e em seguida com 20 mL de formol a 10%. O procedimento 

consiste na abertura da caixa torácica para exposição do coração.  Para facilitar a 

perfusão cerebral, a aorta descendente é bloqueada com o auxílio de uma pinça 

hemostática. Foi introduzida no ventrículo esquerdo uma agulha para perfusão e feita 

uma incisão no átrio direito para o escoamento do sangue e do perfusato. Após a 

perfusão, o cérebro foi retirado da caixa craniana e mantido em solução de formol a 

10% para fixação. Os cérebros foram seccionados (cortes frontais) após 48 horas em 

um criostato. As secções foram analisadas utilizando o Atlas de Paxinos e Watson 

(1997) como referência. Após a análise do sítio de microinjeção, os animais que 

receberam a microinjeção das drogas em áreas adjacentes ao NLET foram agrupados 

e denominados grupo Fora.  
 
3.10. Drogas utilizadas 

N-(piperidin-1yl)-5-(4-iodophenyl)-1(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-H-pyrazole-

3-carboxamide (AM251, antagonista de receptores CB1; Tocris; Bristol, UK) nas 

doses de 0,1 a 0,6 nmol/0,1 μl (Resstel et al., 2008b); Cyclohexylcarbamic acid 3'-

(Aminocarbonyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl ester (URB597, inibidor FAAH, Tocris; Bristol, 

UK) nas doses de 0,01 e 0,1 nmol/0,1 μl (Lisboa et al., 2008). As drogas foram 

preparadas imediatamente antes do teste, e diluídas em DMSO 10% (veículo).  
 

3.11. Procedimentos experimentais 

Os animais canulados intra-NLET, foram ambientados à sala de 

experimentação 30 minutos antes do início do experimento. Cada animal recebeu 

uma ou duas injeções (veículo ou droga) de acordo com a Tabela 1, sendo o intervalo 
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entre as injeções de 5 min, o animal foi submetido ao experimento 10 minutos após a 

última injeção. Os animais receberam tratamento randômico nos dois modelos, 

evitando assim que o mesmo animal recebesse a mesma dosagem de droga ou 

veículo nos dois modelos. Os protocolos foram realizados conforme esquema 

temporal descrito na Figura 1.  

 
Figura 1: Esquema representativo dos procedimentos que serão empregados. 

 

Tabela 1: Grupos experimentais para os testes de LCE e MCC. 

 
Protocolo 1 

 
Protocolo 2 

 
Protocolo 3 

Veículo Veículo Veículo+Veículo 

AM251 0,1 nmol URB597 0,01 nmol Veículo+URB597 0,1 nmol 

AM251 0,3 nmol URB 0,1 nmol AM251 0,1 nmol+ Veículo 

AM251 0,6 nmol AM251 0,1 nmol + URB597 0,1 nmol 

 

3.11.1. Avaliação da influência da exposição prévia dos animais ao 
LCE sobre a REC  

Foi realizado experimento controle para avaliar se a exposição prévia dos 

animais ao LCE teria influência sobre a resposta emocional condicionada. Os animais 

foram separados em 2 grupos: grupo em que os animais foram previamente expostos 

ao LCE e após 2 a 3 dias foram submetidos ao protocolo do medo condicionado e 

outro grupo no qual os animais foram submetidos somente  ao protocolo do medo 

condicionado. 

 
3.11.2. Avaliação da participação de receptores CB1 no NLET sobre 

respostas de ansiedade 
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Para avaliar a participação dos receptores CB1 sobre a resposta de ansiedade, 

grupos independentes foram utilizados. Doses crescentes de antagonista CB1, 

AM251, foram administradas localmente no NLET, 10 min antes do teste do LCE e 

MCC. Após obtenção da dose efetiva, esta foi utilizada nos protocolos seguintes. 

Neste experimento foi utilizado o protocolo de condicionamento de menor 

intensidade (Lisboa et al., 2010). 

 

3.11.3. Avaliação da participação dos receptores CB1 sobre as 
respostas evocadas por um inibidor da FAAH. 

Primeiramente foi realizada curva de inibição, a fim de avaliar o efeito de um 

inibidor da FAAH, o URB597, sobre as respostas. As doses testadas foram de 

0,01nmol ou 0,1nmol.  

Após a determinação da dose efetiva foi avaliado a interação das respostas 

evocadas pelo aumento da disponibilidade da AEA, via receptores CB1; para isso foi 

administrado intra-NLET veículo ou AM251 em sua dose inefetiva (0,1nmol), 

determinada nos protocolos anteriores, 5 minutos antes da microinjeção de URB597 

0,1nmol.  

Foi utilizado protocolo de condicionamento de maior intensidade (Resstel et al., 

2008b). 

 

3.12. Análise Estatística dos dados  

Para cada animal foi calculado, durante os 5 minutos da sessão teste do 

LCE, as porcentagens de entrada e tempo no braço aberto [100x 

aberto/(aberto+fechado)]. Os resultados do LCE foram comparados por Análise 

de Variância (ANOVA). 

As variações da PAM (∆PAM, mmHg), FC (∆FC, bpm) e temperatura 

cutânea (∆TC, ̊C) foram medidas simultaneamente minuto a minuto por animal 

durante os 10 minutos de exposição ao contexto. A análise dos dados foi realizada 

utilizando-se ANOVA de medidas repetidas, sendo o tempo o fator repetido, o 

tratamento a variável independente (veículo ou drogas) e as medidas autonômicas 

as variáveis dependentes. Em caso de significância, a média dos valores dos 

parâmetros autonômicos durante a reexposição foi calculada e os valores 
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comparados utilizando ANOVA de uma via. Os dados coletados foram expressos 

como média ± EPM. 

O comportamento de congelamento dos animais foi expresso como 

percentual do tempo total de exposição à caixa e foi analisado por ANOVA de uma 

via, sendo o tratamento a variável independente e a porcentagem de tempo de 

congelamento a variável dependente. O pós-teste de Dunnett foi aplicado em caso 

de interação significativa entre os fatores. O nível de significância assumido foi 

p<0,05. O software utilizado foi GraphPad Prism versão 5.01. 
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4. RESULTADOS 

A Figura 2 mostra uma fotomicrográfia e uma representações diagramáticas 

do NLET (modificada do Atlas de Paxinos e Watson, 1997), indicando os sítios de 

injeção de drogas no NLET de animais utilizados nos experimentos. 

 

 

 

Figura 2. A) Fotomicrografia representativa de uma secção coronal do cérebro de um rato mostrando 
o sitio de injeção no NLET. B) Diagramas representativos modificados do Atlas de Paxinos e Watson 
(1997) indicando os sítios de injeção no NLET (círculos pretos). Devido à sobreposição o número de 
pontos não necessariamente corresponde ao número de animais utilizados no estudo. ac- comissura 
anterior; cc- corpo caloso; f- fornix; LV- ventrículo lateral 
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Figura 2.1. Registros representativos de PAM, PAP e FC de ratos condicionados antes e após (0 a 10 

min) a re-exposição ao contexto aversivo. A) Animais tratados com veículo (DMSO). B) Animais 

tratados com AM251 na dose de 0,3 nmol. 
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4.1. Avaliação da influência da exposição prévia ao LCE na resposta 
emocional condicionada 

Os dados apresentados na Figura 2.1 mostram que a exposição prévia dos 

animais ao teste do LCE não altera de forma significativa a expressão da resposta 

emocional condicionada (n=5/grupo). 

Teste t de Student não demonstrou diferença significativa no tempo de 

congelamento entre os grupos (t=1,5; p>0,05). 

A resposta autonômica durante a reexposição ao contexto é representada 

graficamente na Figura 2.1 (B, C, D). A análise de medidas repetidas dos parâmetros 

autonômicos demonstrou que houve efeito do tempo (PAM, F14,112=12,09, p<0,001; 

FC, F14,112=15,39, p<0,001; TC, F14,112=6,875, p<0,001), mas não do tratamento 

(PAM, F1,112=0,3780, p=0,5; FC, F1,112=1,331, p=0,2; TC, F1,112=0,3610, p=0,5); não 

houve efeito significativo também na interação entre tempo e tratamento (PAM, 

F14,112= 0,5166, p=0,9; FC, F14,112=1,286, p=0,2; TC, F14,112=0,3509, p=0,9) durante a 

reexposição ao contexto aversivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

Figura 3: Exposição prévia ao LCE não altera de maneira significativa a REC. Comparação dos 
parâmetros comportamentais e autonômicos de animais previamente expostos (n=5) ou não ao LCE 
(n=5).   (A) As colunas representam à média e as barras o EPM. Teste t de Student t=1,5; p>0,05. (B) 
Efeitos ao longo do tempo sobre a pressão arterial média (ΔPAM), frequência cardíaca (ΔFC) (C) e (D) 
temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos representam a média e as barras o EPM.  
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4.2. Avaliação da participação de receptores CB1 no NLET sobre 
respostas de ansiedade 

 
4.2.1.  Labirinto em cruz elevado 

Os dados apresentados na Figura 3 mostram o efeito da administração bilateral 

no NLET do antagonista de receptores CB1, o AM251, nas doses de 0,1 nmol 

(n=11), 0,3 nmol (n=8) e 0,6 nmol (n=12) em animais submetidos ao LCE. A 

análise de variância de uma via não demonstrou diferença significativa na 

porcentagem de entrada (F3,43=1,933; pós teste de Dunnett p=0,1) e de tempo 

gasto (F3,43=0,4509, pós teste de Dunnett p=0,7) nos braços abertos em 

nenhuma das doses utilizadas em relação ao controle (n=13). Não houve 

também diferença no número de entradas nos braços fechados (F3,43=1,370, 

pós teste de Dunnett p=0,5) em relação ao controle, sugerindo que a droga 

não promove alteração na atividade locomotora.  
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Figura 4: Antagonismo de receptores CB1 no NLET não altera o comportamento de ratos 
submetidos ao LCE Efeitos da microinjeção bilateral, no NLET, de veículo (n=13) ou AM251 nas 
doses de 0,1 (n=11); 0,3 (n=8) e 0,6 nmol (n=12) durante a exposição ao LCE. A) Porcentagem de 
entrada (barras brancas) e tempo (barras pretas) gastos nos braços abertos. As barras representam a 
média ± EPM. ANOVA seguido de pós teste de Dunnett p>0,05. B) Número de entradas nos braços 
fechados. As barras representam a média ± EPM. ANOVA seguido de pós teste de Dunnett p>0,05.  
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4.2.2. Medo condicionado ao contexto 

Os dados apresentados na Figura 4A mostram o efeito da administração do 

antagonista de receptores CB1, AM251, no NLET de animais submetidos ao medo 

condicionado. A análise de variância de uma via demonstrou diferença significativa 

no tempo de congelamento entre os grupos (F2,24=8,874; p<0,05), sendo que apenas 

a dose de 0,3 nmol (n=9), mas não a dose de 0,1 nmol (n=7), aumentou a 

porcentagem do tempo de congelamento em relação ao grupo veículo (n=9) (pós teste 

de Dunnett p<0,05). 

A resposta autonômica do tratamento com AM251 durante a reexposição ao 

contexto é representada graficamente na Figura 4 (B, C, D). A análise de medidas 

repetidas dos parâmetros autonômicos demonstrou que houve efeito do tempo (PAM, 

F14,285=36,19, p<0,001; FC, F14,285=16,03, p<0,001; TC, F14,285=15,99, p<0,001), do 

tratamento na PAM (F2,285=20,93, p<0,001) mas não na FC (F2,285=1,459, p=0,2) nem 

na TC (F2,285=2,122, p=0,1); não houve efeito significativo também na interação entre 

tempo e tratamento (PAM, F28,285= 0,9829, p=0,4; FC, F28,285=0,2585, p=1,0; TC, 

F28,285=0,1813, p=1,0) durante a reexposição ao contexto aversivo. A ANOVA de uma 

via da média dos valores da PAM durante a reexposição mostrou efeito significativo 

da dose de AM251 0,3 nmol em relação ao grupo controle (F2,20=3,471, p<0,05 pós 

teste de Dunnett). 

Nenhuma das drogas utilizadas nesse protocolo alterou os valores basais 

autonômicos (p>0,05). 
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Figura 5: Administração bilateral de AM251 no NLET afeta distintamente as respostas 
emocionais e autonômicas do medo condicionado ao contexto. Efeitos da microinjeção bilateral 
de veículo (n=9) ou AM251 nas doses de 0,1 (n=7) e 0,3 nmol (n=9) durante a reexposição ao contexto 
aversivo sobre a porcentagem de tempo de congelamento (A). As colunas representam à média e as 
barras o EPM. *p<0,05 em relação ao grupo veículo, seguido de pós teste de Dunnet. (B) Efeitos ao 
longo do tempo sobre a pressão arterial média (ΔPAM), frequência cardíaca (ΔFC) (C) e (D) 
temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos representam à média e as barras o EPM. O asterisco indica 
diferença significativa do tratamento em relação aos animais tratados com veículo (p<0,05, pós teste 
de Dunnett). 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4.3. Avaliação da participação dos receptores CB1 sobre as respostas 
evocadas por um inibidor da FAAH. 

 

4.3.1. Labirinto em cruz elevado 

Os dados apresentados na figura 5 mostram que a análise de variância de uma 

via demonstrou que as doses de URB597 de 0,01 (n=8) e 0,1 nmol (n=12) não 

apresentaram diferença em relação ao veículo (n=11) quanto a porcentagem de 

tempo (F2,30=0,7622, p=0,5 pós teste de Dunnett) nem de entradas (F2,30=0,9253, 

p=0,4 pós teste de Dunnett) nos braços abertos. Não houve também diferença no 

número de entradas nos braços fechados (F2,30=2,984, p=0,06 pós teste de Dunnett) 

em relação ao controle, sugerindo que a droga não promove alteração na atividade 

locomotora. Deste modo, não foi dada continuidade deste protocolo no teste do LCE. 

  



46 
 

 

Figura 6: O aumento dos níveis de anandamida no NLET não afeta o comportamento de animais 
submetidos ao LCE. Efeitos da microinjeção bilateral de veículo (n=11) ou URB597 nas doses de 
0,01 (n=8) e 0,1 nmol (n=12) durante a exposição ao LCE. A) Porcentagem de entrada (barras brancas) 
e tempo (barras pretas) gastos nos braços abertos. As barras representam a média ± EPM. ANOVA 
seguido de pós teste de Dunnett p>0,05. B) Número de entradas nos braços fechados. As barras 
representam a média ± EPM. ANOVA seguido de pós teste de Dunnett p>0,05.  
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4.3.2. Medo condicionado ao contexto  

Os dados apresentados na Figura 6A mostram o efeito da administração de 

um inibidor da FAAH, URB597, no NLET. A análise de variância de uma via indicou 

diferença significativa no tempo de congelamento entre os grupos (F2,21=10,53; 

p<0,05), sendo que apenas a dose de 0,1 nmol (n=6), mas não a dose de 0,01 

nmol (n=6), diminuiu a porcentagem do tempo de congelamento em relação ao 

grupo veículo (n=10) (pós teste de Dunnett p<0,05). 

A resposta autonômica ao tratamento com URB597 durante a reexposição 

ao contexto é representada graficamente na Figura 4 (B, C, D). A análise de 

medidas repetidas dos parâmetros autonômicos demonstrou que houve efeito do 

tempo (PAM, F14,266=76,19, p<0,001; FC, F14,266=4, p<0,001; TC, F14,266=27,24, 

p<0,001), do tratamento na PAM (F2,266=4,194, p<0,05) mas não na FC 

(F2,266=0,8406, p=0,4) nem na TC (F2,266=0,7065, p=0,5); houve efeito significativo 

também na interação entre tempo e tratamento apenas na PAM (F28,266=3,126, 

p<0,001) mas não na FC (F28,266=0,6564, p=0,9) nem na TC (F28,266=0,6018, 

p=0,9) durante a reexposição ao contexto aversivo. A ANOVA de uma via da 

média dos valores da PAM durante a reexposição mostrou efeito significativo da 

dose de URB597 0,1 nmol em relação ao grupo controle (F2,21=4,194, p<0,05 pós 

teste de Dunnett). 

Nenhuma das drogas utilizadas nesse protocolo alterou os valores basais 

autonômicos (p>0,05). 

Os dados apresentados na Figura 7A mostram que o efeito da anandamida 

(AEA) na reexposição ao contexto aversivo acontece via receptores CB1. A 

análise de variância de uma via demonstrou diferença significativa no tempo de 

congelamento do grupo Veículo+URB597 (n=5) em relação ao grupo controle 

(n=6) e diferença entre os grupos Veículo+URB597 e AM251+URB597 (n=5) 

(F3,22=4,634), (pós teste de Tukey p<0,05). 

As respostas autonômicas durante a reexposição contextual são 

representadas nas Figuras 7B, 7C e 7D. Nos parâmetros autonômicos, ocorreu 

um efeito significativo no tempo (PAM, F14,285= 13,79, p<0,0001; FC, F14,285=22,74, 

p<0,0001; TC, F14,285=23,42 p<0,0001), e no tratamento na PAM (F3,285=8,836, 

p<0,0001) mas não na FC (F3,285=1,396, p=0,2) e TC (F3,285=1,159, p=0,3), não 

sendo significativa na interação entre tempo e tratamento (PAM, F42,285=0,3956, 
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p=0,9; FC, F42,285=0,4269, p=0,9; TC,F42,285=0,2081, p=1,0)  durante a reexposição 

ao contexto aversivo. A ANOVA de uma via da média dos valores da PAM durante 

a reexposição mostrou efeito significativo do grupo veículo+URB597 em relação 

ao grupo controle e entre os grupos Veículo+URB597 e AM251+URB597 

(F3,19=2,93, p<0,05 pós teste de Duncan).  

Nenhuma das drogas utilizadas nesse protocolo alterou os valores basais 

autonômicos (p>0,05). 
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Figura 7: A administração bilateral de URB597 no NLET altera de modo distinto as respostas 
emocionais e autonômicas em animais submetidos ao medo condicionado ao contexto, sem 
afetar respostas basais. Efeitos da microinjeção bilateral de veículo (n=10) ou URB597 nas doses de 
0,01 (n=6) e 0,1 nmol (n=6) durante a reexposição ao contexto aversivo sobre a porcentagem de tempo 
de congelamento (A). As colunas representam à média e as barras o EPM. *p<0,05 em relação ao 
grupo veículo, seguido de pós teste de Dunnet. (B) Efeitos ao longo do tempo sobre a pressão arterial 
média (ΔPAM), frequência cardíaca (ΔFC) (C) e (D) temperatura cutânea (ΔTC). Os símbolos 
representam à média e as barras o EPM. O asterisco indica diferença significativa do tratamento em 
relação aos animais tratados com veículo (p<0,05, pós teste de Dunnett). A ANOVA de uma via da 
média dos valores da PAM durante a reexposição mostrou efeito significativo da dose de URB597 0,1 
nmol em relação ao grupo controle (F2,21=4,194, p<0,05 pós teste de Dunnett). 
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Figura 8: O efeito da anandamide (AEA) na reexposição ao contexto aversivo depende de 
receptores CB1. Efeitos da injeção bilateral intra-NLET de veículo+veículo (Veic+Veic; n=6) ou 
veículo+URB597 0,1nmol (Veic+URB597; n=5), AM251 0.1nmol+veículo (AM251+Veic; n=5), AM251 
0.1nmol+URB597 0.1 nmol (AM251+URB597; n=7) sobre a porcentagem do tempo de congelamento 
(A). As colunas representam à média e as barras o EPM. (B) Efeitos ao longo do tempo sobre a pressão 
arterial média (Δ PAM), frequência cardíaca (Δ HR) (C) e (D) temperatura cutânea (Δ TC). Os símbolos 
representam à média e as barras o EPM. *p<0,05 em relação ao grupo veículo e #p<0,05 em relação 
ao grupo veículo+URB597 0,1nmol (Veic+URB597), pós teste de Duncan. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou o possível papel do sistema endocanabinoide 

presente no núcleo leito da estria terminal (NLET) sobre as respostas de ansiedade 

em ratos, através do envolvimento dos receptores CB1 e um de seus principais 

ligantes endógenos, a anandamida (AEA). Para isso, foram utilizados dois modelos 

animais de ansiedade conceitualmente distintos: o labirinto em cruz elevado (LCE), 

um modelo baseado em medo inato, e o medo condicionado ao contexto (MCC), 

baseado em aprendizado associativo (Pellow, Chopin et al. 1985; Millan, 2003). 

Nossos achados mostraram que o antagonismo ou a ativação de receptores CB1 no 

NLET não promoveu alterações em respostas de medo inato, mas modulou a 

resposta comportamental e de aumento da PAM no modelo MCC. 

O LCE é amplamente utilizado nos estudos das bases neurobiológicas da 

ansiedade experimental e na pesquisa de novos alvos para compostos ansiolíticos 

(Ennaceur and Chazot, 2016). O teste é baseado na tendência natural dos roedores 

em explorar novos ambientes e se esquivarem de lugares elevados e iluminados nos 

quais se sintam ameaçados, que é representado pelos braços abertos do LCE (Pellow 

et al., 1985; Pellow and File, 1986). Em relação às variáveis registradas são 

considerados parâmetros relacionados à ansiedade o aumento na porcentagem de 

entradas e do tempo gasto nos braços abertos (File et al., 1990; Pellow and File, 

1986). As entradas nos braços fechados são utilizadas como medida de atividade 

locomotora (File SE, 1992). A premissa básica dos modelos de medo inato, como é o 

caso do LCE, é o conflito gerado pela exposição a um novo ambiente que, em 

roedores, é responsável por evocar medo e curiosidade ao mesmo tempo 

(Montgomery, 1955).  

Em nossos resultados observamos que não houve diferença na porcentagem 

de tempo e entrada nos braços abertos entre animais tratados em relação ao grupo 

controle; não houve também alteração da atividade locomotora entre os grupos 

tratados e o veículo. Em nosso estudo nós observamos que o antagonismo 

farmacológico de receptores CB1 intra-NLET, bem como a ativação desses 

receptores, através do aumento na disponibilidade de AEA por um inibidor da enzima 

FAAH, não induziram alterações comportamentais e nem alterações locomotoras 

nesses animais quando comparados aos animais tratados com veículo. Tal resultado 

é similar aos resultados previamente descritos na literatura, os quais demonstram que 
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tanto a administração sistêmica de antagonista CB1 quanto injeções centrais em 

diferentes regiões do encéfalo como o córtex pré-frontal medial (CPFM), hipocampo, 

substância cinzenta periaquedutal (SCP) e amígdala não levaram a alterações 

comportamentais e locomotoras no LCE (Campos et al., 2010; Fogaça et al., 2012; 

Moreira et al., 2007; Roohbakhsh et al., 2009; Rubino et al., 2008, 2007; Zarrindast et 

al., 2008).  

Entretanto, resultados controversos têm sido relatados em diferentes 

condições experimentais no mesmo modelo (Komaki et al., 2015; Patel and Hillard, 

2006 berloquio 2013). Quanto à ativação dos receptores CB1, estudos prévios do 

nosso grupo demonstraram efeito do tipo ansiolítico através do aumento na 

disponibilidade de AEA pela administração de um inibidor da FAAH no hipocampo 

dorsal e CPFM em animais submetidos ao teste do LCE (Lisboa et al., 2015). Por 

outro lado, resultados opostos foram obtidos por conta de diferentes condições do 

contexto experimental (Haller et al., 2009; Morena et al., 2016). 

A liberação de endocanabinoides apresenta característica peculiar em relação 

à grande maioria dos neurotransmissores: sua produção ocorre sob demanda. Assim, 

os endocanabinoides são sintetizados e liberados quando necessário como, por 

exemplo, situações de aumento da atividade neuronial (Mackie, 2006). Usualmente, 

os endocanabinoides funcionam como um freio, para ajustar a atividade de circuitos 

cerebrais específicos e liberação de diferentes neurotransmissores que foram 

estimulados além de um determinado limiar (Lutz et al., 2015). Nessas situações, os 

endocanabinoides são sintetizados no terminal pós-sináptico, em resposta ao influxo 

de Ca2+. Após sua difusão para a fenda sináptica, ocorre ativação de receptores 

canabinóides, como os receptores CB1, localizados pré sinapticamente, e assim, 

reduzem a atividade neuronial (Moreira and Lutz, 2008).   

Além disso, a sinalização endocanabinoide é capaz de regular o eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA). A ativação do eixo HPA é uma resposta bem 

caracterizada ao estresse e responsável pela resposta neuroendócrina a estímulos 

aversivos (Hill and McEwen, 2010). Estudos demonstraram que tanto a interrupção 

genética como o bloqueio farmacológico da sinalização do receptor CB1 resultam em 

aumento da atividade do eixo HPA sob condições basais e após exposição a estresse 

agudo (Cota et al., 2007; Patel et al., 2004; Steiner and Wotjak, 2008). 

A deleção genética total de receptores CB1 em camundongos promove 

aumento no comportamento de ansiedade sob condições de alta aversividade, mas 
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não sob condições menos aversivas, sugerindo que a sinalização endocanabinoide é 

mobilizada apenas por estímulos de maior aversividade (Jacob et al., 2009). Ainda, 

existe uma especificidade de resposta em relação à localização dos receptores CB1. 

Foi demonstrado que receptores CB1 em neurônios corticais glutamatérgicos e 

GABAérgicos exercem controle opostos sobre comportamentos de ansiedade, porém 

somente em situações de alto conteúdo aversivo (Häring et al., 2011; Jacob et al., 

2009; Lafenêtre et al., 2009; Legler et al., 2015; Llorente-Berzal et al., 2015; Rey et 

al., 2012; Ruehle et al., 2013). Tal fato corrobora idéia de que o sistema 

endocanabinoide reduz a atividade neuronial em circuitos específicos, quando 

necessário. A ideia de que o sistema endocanabinoide atue modulando apenas 

situações que envolvam maior aversividade é uma possível explicação para nossos 

achados quanto às respostas emocionais dos animais submetidos ao 

condicionamento ao contexto. 

O modelo do medo condicionado ao contexto (MCC) é um modelo pavloviano 

de condicionamento aversivo que envolve o medo evocado pela reexposição a 

ambiente previamente neutro (estímulo condicionado) que foi pareado a um estímulo 

aversivo ou desagradável como choque nas patas (estímulo não condicionado) 

(Carrive, 2000).  

A resposta comportamental do medo condicionado é bem descrita e 

caracterizada por uma postura imóvel e tensa que, geralmente, é acompanhada pelos 

componentes cardiovasculares e autonômicos como aumento da pressão arterial 

média (PAM) e frequência cardíaca (FC), e queda da temperatura cutânea caudal 

(TC) devido ativação do sistema nervoso simpático  (Carrive, 2000; Fanselow, 1980; 

Hott et al., 2016; Resstel et al., 2008a; Spiacci et al., 2016; Uliana et al., 2016; Vianna 

and Carrive, 2005). Esse conjunto de alterações comportamentais e autonômicas 

auxilia o organismo a responder a potenciais ameaças. O aumento da FC e a 

vasoconstrição visceral e periférica aumentam a pressão de perfusão levando ao 

redirecionamento do fluxo sanguíneo para leitos como a musculatura esquelética, 

importante para reações de defesa como luta ou fuga (Blanchard et al., 1986; Vianna 

and Carrive, 2005; Walker and Carrive, 2003). Sendo que a administração de drogas 

ansiolíticas antes da reexposição ao estímulo condicionado leva ao prejuízo na 

expressão do medo e ansiedade (Resstel et al., 2006). 

Em nossos resultados a ativação ou bloqueio de receptores CB1 no NLET em 

animais submetidos ao MCC levaram a efeitos tipo ansiolítico e ansiogênico, 
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respectivamente, na resposta comportamental e de pressão arterial média (PAM). Tal 

resultado é em parte similar àqueles de estudos prévios do nosso grupo envolvendo 

a neurotransmissão endocanabinoide em outras estruturas cerebrais como a SCP e 

hipocampo dorsal  (Spiacci et al., 2016; Uliana et al., 2016). Nesses estudos o 

antagonismo de receptores CB1 aumentou o componente comportamental e 

autonômico da resposta emocional frente à reexposição ao contexto aversivo, sendo 

os resultados semelhantes aos observados no antagonismo de receptores CB1 no 

NLET. Além disso, outro estudo do grupo também demonstrou que o aumento da 

disponibilidade de AEA na SCP, através da inibição da recaptação de AEA, reduziu o 

tempo de congelamento e a resposta cardiovascular no MCC (Resstel et al., 2008b). 

Esses resultados são similares ao nosso resultado utilizando o inibidor da FAAH no 

NLET, no qual observamos diminuição do tempo de congelamento e na PAM. Desta 

forma, nossos resultados no MCC demonstram que o sistema endocanabinoide é 

importante na modulação de resposta de medo aprendido.  

Poucos trabalhos na literatura descrevem o papel do sistema endocanabinoide 

presente no NLET sobre as resposta de medo condicionado (Gomes et al., 2012; 

Gomes-de-Souza et al., 2016; Lange et al., 2016; Massi et al., 2008; Puente et al., 

2010; Resstel et al., 2008a). Entretanto, já foi demonstrada a influência dessa 

estrutura sobre a resposta emocional condicionada (REC). A inativação reversível do 

NLET através do CoCl2, um inibidor inespecífico de sinapses, produziu efeito 

ansiolítico determinado pela diminuição do tempo de congelamento e queda da PAM 

e FC durante a reexposição de animais ao contexto condicionado (Resstel et al., 

2008a). Resultado este que demonstra que o NLET é importante para expressão da 

REC. Interessantemente, nossos resultados no MCC demonstraram que o sistema 

endocanabinoide modula o componente comportamental e pressórico da REC na 

reexposição ao contexto aversivo. É possível que esse efeito seja devido à ampla 

rede de conexões que o NLET possui com outras estruturas envolvidas com a 

modulação de respostas associadas a situações aversivas (Crestani et al., 2013). 

O NLET é uma estrutura límbica, bastante heterogênea que funciona como um 

importante relé na integração das respostas fisiológicas e comportamentais 

relacionadas ao estresse, desempenhando papel no controle das respostas 

autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais sob condições aversivas (Crestani 

et al., 2013). É uma estrutura bem caracterizada em roedores e nos últimos anos 

tornou-se alvo de interesse para investigação de distúrbios psiquiátricos relacionados 



56 
 

ao estresse em humanos (Lebow and Chen, 2016). Evidências anatômicas, 

comportamentais e estudos de neuroimagem demonstraram o envolvimento do NLET 

em respostas de ansiedade (Dabrowska et al., 2011; Duvarci et al., 2009; Singewald 

et al., 2003; Walker et al., 2009; Yassa et al., 2012). 

É relatada a participação do NLET em respostas de ansiedade tanto em 

modelos de aprendizado associativo como modelos de medo não condicionado. 

Lesões na região dorsal do NLET resultaram em comportamento ansiolítico 

aumentando a exploração no teste do campo aberto e nos braços abertos do LCE em 

roedores. De maneira oposta, a estimulação do NLET promoveu efeito ansiogênico 

nesses testes (Kim et al., 2013).  

Estudos de nosso grupo demonstram mesmo padrão de respostas em modelos 

animais de medo aprendido em que a inativação reversível do NLET produziu efeito 

ansiolítico como o aumento no número de lambidas punidas no teste de conflito de 

Vogel e diminuição do tempo de congelamento em animais submetidos ao modelo do 

MCC (Resstel et al., 2008a). Vale ressaltar que o NLET apresenta conexões 

recíprocas com os núcleos medial e central da amígdala, além de receber projeções 

de estruturas como o hipocampo, complexo basolateral da amígdala e CPFM (Dong 

et al., 2001; Dong and Swanson, 2004c; Herman et al., 2003; Radley et al., 2009; 

Shammah-Lagnado et al., 2000; Spencer et al., 2005; Vertes, 2004). Essas estruturas 

são conhecidas por serem ativadas sob condições aversivas e possuem extrema 

importância na mediação de respostas comportamentais (Campeau and Davis, 1995; 

McDougall et al., 2004; Spencer and Day, 2004), portanto podemos sugerir que é 

através dessas conexões que o NLET desempenha seu papel sobre o componente 

comportamental da REC. 

O NLET envia projeções para diversas áreas envolvidas na regulação 

autonômica em resposta a situações aversivas (Crestani et al., 2013; Resstel et al., 

2008a), dentre elas o núcleo dorso medial do hipotálamo (DMH), um dos principais 

componentes responsáveis por mediar respostas cardiovasculares relacionadas ao 

estresse (Thompson and Swanson, 1998). Já foi mostrado que a estimulação elétrica 

da porção medial do NLET levou a aumento da PAM (Dunn and Williams, 

1995). Resultado que mostra que além de estar relacionado ao controle da resposta 

comportamental ao estresse, o NLET é uma estrutura importante na modulação da 

resposta cardiovascular. 
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Além disso, uma característica importante da resposta cardiovascular ao 

estresse é o aumento simultâneo na pressão arterial e atividade vasomotora 

simpática (Kanbar et al., 2007) que parece ser mediado pela via descendente do DMH 

para os neurônios pré-motores simpáticos na medula ventrolateral rostral (RVLM) 

(DiMicco et al., 2006; Fontes et al., 2001; Horiuchi et al., 2004). No RVLM a 

microinjeção, em ratos não anestesiados, de aminoácidos excitatórios produz 

aumento da PAM (Bachelard et al., 1990), demonstrando a importância desta 

estrutura na regulação da atividade cardiovascular. É bem estabelecido que esses 

neurônios sejam fundamentais para a geração do tono vasomotor simpático (Feldberg 

and Guertzenstein, 1976; Guertzenstein and Silver, 1974). Nesse sentido, a 

microinjeção de antagonista de receptores CB1 e de inibidor da FAAH produz 

resposta de aumento e diminuição da PAM, respectivamente, possivelmente por 

modularem a atividade do NLET e consequentemente a atividade do DMH e RVLM. 

Por outro lado, estudo recente demonstrou que a modulação do sistema 

endocanabinoide no NLET frente às respostas fisiológicas ao estresse por restrição, 

um tipo de estresse agudo, levou a alteração da FC sem afetar a PAM (Gomes-de-

Souza et al., 2016). Esse resultado difere do resultado encontrado no medo 

condicionado sugerindo que o NLET, por meio da sinalização endocanabinoide, atue 

de maneira distinta dependendo do tipo de estresse sofrido. Neste sentido, podemos 

sugerir que o estresse por restrição envolva substratos neurais diferentes e ative vias 

de retransmissão em estruturas distintas das sugeridas em nossos resultados. Assim, 

demonstramos a importância do sistema endocanabinoide no NLET na mediação de 

respostas a situações aversivas.  

É amplamente descrito que o mecanismo de ação das respostas mediadas 

pelos endocanabinoides em diversas estruturas envolve a modulação da liberação de 

neurotransmissores, como GABA e glutamato (Shen et al., 1996; Stella and Piomelli, 

2001; Tomasini et al., 2002). Vaughan e colaboradores (2000) demonstraram que a 

ativação de receptores CB1 da SCP inibe a transmissão sináptica glutamatérgica 

(Vaughan et al., 2000). Estudos eletrofisiológicos demonstraram que a ativação de 

receptores CB1 no NLET inibe transmissões sinápticas tanto excitatórias quanto 

inibitórias. No mesmo trabalho foi observada a co-localização destes receptores com 

transportadores vesiculares de glutamato (vGluT) do tipo 1 (Puente et al., 2010). 

Nesse sentido, estudo utilizando camundongos com deleção genética de receptores 

CB1 (CB1-/-) em neurônios glutamatérgicos, mostrou que a administração de baixas 
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doses de um agonista CB1 gerou efeito tipo ansiolítico no LCE em animais selvagens, 

sendo que esta resposta era ausente nos animais CB1-/- em neurônios 

glutamatérgicos, sugerindo que este efeito seja mediado por inibição da 

neurotransmissão glutamatérgica (Rey et al., 2012). Utilizando a mesma técnica de 

deleção genética condicional, foi demonstrado que animais CB1-/- em neurônios 

glutamatérgicos apresentam aumento do comportamento de congelamento quando 

expostos ao teste do medo condicionado em relação aos animais selvagens (Metna-

Laurent et al., 2012; Terzian et al., 2011). Complementarmente, resultados do grupo 

demonstraram que o antagonismo farmacológico de receptores de glutamato do tipo 

NMDA intra-NLET reduz o tempo de congelamento e a resposta autonômica durante 

a reexposição ao contexto condicionado (Hott et al., 2016). 

Desta forma, considerando que a neurotransmissão glutamatérgica é 

importante na modulação da REC no MCC e que o receptor CB1 modula a liberação 

de glutamato no NLET e em outras estruturas, possivelmente as respostas 

observadas no MCC envolvam a modulação da liberação de glutamato. O aumento 

do tempo de congelamento e PAM observados com a administração de antagonista 

CB1 no NLET podem ser explicados pela desinibição da liberação de glutamato pelo 

CB1, culminando assim em um aumento de glutamato na fenda sináptica que 

promove a ativação de receptores NMDA e assim aumenta a resposta observada no 

MCC. Resultados do grupo já demonstraram esse evento no hipocampo dorsal e 

SCP, no qual a administração prévia de um antagonista de receptores NMDA foi 

capaz de prevenir o aumento da REC promovido por antagonista de receptores CB1 

(Spiacci et al., 2016; Uliana et al., 2016), resultado que reforça a ideia que o efeito 

observado no NLET seja mediado por glutamato. 

No protocolo utilizando um inibidor da FAAH no NLET, por sua vez, observou-

se diminuição do tempo de congelamento e da PAM, efeito oposto ao observado no 

antagonismo de receptores CB1. A inibição da FAAH aumenta a disponibilidade de 

AEA o que proporciona ligação e ativação de receptores CB1, uma vez que a 

administração prévia de antagonista CB1 previne a diminuição do tempo de 

congelamento e PAM induzido pela administração no NLET de um inibidor da FAAH. 

Desta maneira, possivelmente este efeito observado é devido à ativação do receptor 

CB1 promovido pela AEA, reduzindo assim a liberação de glutamato no NLET.  

É também bem estabelecido que a ativação de receptores glutamatérgicos do 

tipo NMDA pode induzir síntese de óxido nítrico (NO) no SNC por meio da isoforma 
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neuronial da NO sintase (nNOS) (Garthwaite et al., 1989). O NO é um importante 

neuromodulador envolvido em vários processos biológicos e, pode influenciar a 

função celular modulando a excitabilidade neuronial, bem como a liberação do próprio 

glutamato e outros neurotransmissores (Garthwaite et al., 1988; Lourenço et al., 

2010). Estudos em animais mostraram que antagonistas NMDA são capazes de 

reverter respostas aversivas induzidas pela administração de um doador de NO na 

SCP de ratos (Moreira et al., 2004). Além disso, o pré-tratamento com inibidor da 

nNOS atenua reações defensivas induzidas pela administração de agonistas NMDA, 

também na SCP (Miguel and Nunes-de-Souza, 2008), demonstrando o envolvimento 

e integração das neurotransmissões glutamatérgicas e nitrérgicas na modulação de 

respostas defensivas.  

Resultados recentes mostraram que o sistema nitrérgico presente no NLET 

modula a REC no MCC. Neste trabalho a administração de um inibidor da nNOS e 

um sequestrador extracelular de NO foram capazes de reduzir a resposta 

comportamental e autonômica da REC no MCC, sugerindo o envolvimento do sistema 

nitrérgico presentes nesta estrutura na expressão da REC (Hott et al., 2016).  Além 

disso, este trabalho mostra ainda que a produção de NO durante a reexposição ao 

contexto aversivo depende da ativação de receptores NMDA, uma vez que a 

administração de um antagonista de receptores NMDA no NLET diminuiu a 

quantidade de NOx no NLET em relação aos animais tratados com salina (Hott et al., 

2016). Esse resultado demonstra a íntima relação do sistema glutamatérgico e 

nitrérgico no NLET na modulação da REC. Portanto, considerando que o receptor 

CB1 no NLET modula a transmissão glutamatérgica e que a resposta observada nos 

protocolos com antagonista CB1 e inibidor da FAAH possivelmente sejam mediados 

por glutamato, o sistema nitrérgico também pode estar envolvido nas respostas com 

MCC observadas neste trabalho.   

Estudos do nosso grupo demonstraram a ligação entre o sistema 

endocanabinoide e a neurotransmissão nitrérgica na modulação de respostas 

defensivas. Foi observado que a administração prévia de um inibidor da nNOS ou de 

um sequestrador de NO foram capazes de prevenir o efeito ansiogênico produzido 

pelo antagonista CB1 no hipocampo dorsal e na SCP dorsolateral, sugerindo que a 

resposta induzida pelo bloqueio de receptores CB1 parece envolver ativação da 

enzima nNOS e difusão do NO para fenda sináptica (Spiacci et al., 2016; Uliana et 

al., 2016).  
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Nesse sentido, estas evidências indicam que a resposta promovida pela 

microinjeção de antagonista de receptores CB1 no NLET aumenta o tempo de 

congelamento e PAM provavelmente por induzir a produção de NO e sua difusão para 

a fenda sináptica. Além disso, sugerem que a inibição da FAAH no NLET reduza o 

tempo de congelamento e PAM por reduzir a produção e difusão de NO. Portanto, 

apesar de não existirem evidências concretas da ligação do sistema endocanabinoide 

ao sistema glutamatérgico e nitrérgico no NLET na modulação da REC no MCC, 

sugerimos que os efeitos observados com antagonismo CB1 e inibição da FAAH 

sejam via modulação da liberação de glutamato e produção de NO. 

Desta maneira, podemos concluir que o sistema endocanabinoide presente no 

NLET modula respostas de medo aprendido, sem intervir nas respostas de medo 

inato. No MCC, observamos que a administração de antagonista de receptores CB1 

no NLET aumenta o componente comportamental e pressórico da REC e que a 

inibição da FAAH no NLET, via CB1, diminuiu o componente comportamental e 

pressórico da REC no MCC.  
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