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RESUMO 
 

RANGEL JR, M. J. R. Papel do hipotálamo lateral e tálamo anterior nas respostas 
contextuais na derrota social. 2017. 92 f. Tese (Doutorado em Ciências 
Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
Relações entre machos de roedores muitas vezes se dão com a manifestação de 
comportamentos agressivos, em um embate em que se define um perdedor e um 
ganhador. O macho perdedor, de acordo com experimentos realizados no laboratório, 
apresenta comportamentos de defesa (avaliação de risco) quando exposto ao 
contexto da derrota social. Na expressão da defesa condicionada, estruturas do 
hipotálamo lateral devem ser importantes, que são também mobilizadas durante o 
confronto. No hipotálamo lateral destacamos a a parte justadorsomedial do hipotálamo 
lateral (LHAjd) que tem conexões com o sistema septo-hipocampal e projeta-se liga 
ao prémamilar dorsal (PMD), crítico para a expressão de comportamentos de defesa. 
Por outro lado, o PMD, que é uma estrutura altamente mobilizada durante o confronto 
social, tem conexões com o núcleo anteromedial do tálamo (AMv), estrutura já 
conhecida pela sua importância na aquisição da memória contextual e espacial. 
Assim, no presente trabalho, investigamos o papel do LHAjd na expressão e do AMv 
na aquisição da defesa condicionada na derrota social. Nos animais com lesão do 
LHAjd, observamos diminuição nos comportamentos de avaliação de risco durante 
exposição ao contexto. Nos animais com lesão do AMv o mesmo efeito. Dado os 
efeitos das lesões no AMv, elaboramos um paradigma para estudo em camundongos, 
a fim de se realizar inativações pontuais com farmacogenética nos neurônios 
glutamatérgicos em animais transgênicos durante a derrota social. Foi observado o 
mesmo padrão em camundongos transgênicos vGlut2-cre inativados com 
farmacogenética, não havendo influência nos comportamentos durante a derrota 
social. Inativações antes do contexto não causaram efeito na defesa condicionada. As 
inativações durante a derrota, no entanto, não tiveram efeito quando o residente 
agressivo está na exposição ao contexto. Os dados sugerem que o LHAjd tem papel 
na expressão da defesa condicionada, enquanto que o AMv tem papel na aquisição 
da defesa condicionada ao contexto, mas não no reconhecimento do residente 
agressivo. 

Palavras-chave: Derrota social. Circuitaria neural. Tálamo anterior. Hipotálamo 
lateral. Contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

RANGEL JR, M. J. R. Role of the lateral hypothalamus and anterior thalamus in 
memory in social defeat. 2017. 92 p. PhD thesis (Morphofunctional Sciences) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Male rodents may interact aggressively, and from the agonistic encounter, it results a 
winner and a defeated animal. Accordingingly, the defeated male shows defensive 
behaviors (risk assessment) to the social defeat-related context. Contextual responses 
are known to rely on hippocampal processing, and one of the main targets of the 
hippocampal system is the justodorsomedial part of lateral hypothalamus (LHAjd), 
which projects to dorsal premamillary nucleus (PMD), known to be involved in the 
expression of  social defensive behaviors. Notably, PMD, a hypothalamic site highly 
responsive to the social defeat, in turn, projects to the ventral part of thalamic 
anteromedial nucleus (AMv), previously shown to be involved in the acquistion of 
spatial and contextual memory to predatory threats. Thus, in present study, we 
investigated the role of LHAjd in expression and of AMv in acquisition of social defeat 
conditioned defensive behaviors. In LHAjd lesioned animals, we observed a decrease 
in risk assessment behaviors during exposute to the social defeat associated context 
, but not during the social defeat itself, suggesting a role in the expression of contextual 
but not in the innate social defeat. In AMv lesioned animals, we observed that the 
animals lost contextual defensive response, suggesting a role in the acquisition and/or 
expression of contextual responses. Next, using pharmacogetic inhibition, we 
investigated in vGlut2-cre transgenic mice the role of the AMV in the acquisition and 
expression of contextual defensive behavior. We have found that AMV inactivation 
prior to the social defeaf, but not prior to the exposure to the social defeat related 
context, was able to decrease contextual responses in animals tested withot the 
presence of the male aggressor, but not in the situation where the male aggressor was 
present. Overall, our results suggest that the LHAjd has a role in the expression of 
conditioned defense, and that the AMV is involved in the acquisision of contextual fear 
responses, but not in social recognition of aggressive male.   

Keywords: Social defeat. Neural circuitry. Anterior thalamus. Lateral hypothalamus. 
Context. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA EXPRESSÃO DA DEFESA INATA NA    

DERROTA SOCIAL 

 

Relações entre coespecíficos possuem papel crucial na reprodução e no 

estabelecimento de territórios e hierarquias: entre machos de roedores que não se 

conhecem, essas relações se dão quase sempre de forma agressiva, definindo um 

macho perdedor (subalterno) e um macho vencedor (dominante) (para revisão, ver 

KREBS et at., 1996). Geralmente, interações desse tipo se dão entre um indivíduo 

residente a um território, que vence a disputa, e um intruso, que é derrotado (para 

revisão, ver KREBS et al, 1996). No caso de roedores, o indivíduo perdedor apresenta 

uma série de comportamentos de defesa, como imobilidade e posições em que ele 

expõe o ventre (posição on-the-back), protegendo o dorso, como forma de diminuir os 

ataques do coespecífico agressivo (BLANCHARD et al., 1977; GRANT, 1963; 

GRANT; MACKINTOSH, 1963; MICZEK; DE BOER, 2005; MOTTA et al., 2009; 

TAKAHASHI; BLANCHARD, 1982). Vale dizer que o animal derrotado passa por uma 

série de mudanças neuroendócrinas e comportamentais, que alguns autores 

consideram como base para definir os fenômenos pós derrota social como um modelo 

animal de depressão (KOOLHAAS et al., 1997). 

Visto a especificidade desses comportamentos, existe uma série de sítios 

neurais que estão envolvidos nas respostas que compõe os comportamentos de 

defesa em uma interação social agonística. Em laboratório, foi observado em diversas 

espécies (como por exemplo, camundongo, hamster e rato), praticamente o mesmo 

padrão de mobilização dos sítios neurais nos intrusos imediatamente após o confronto 

com o dominante. Assim, nestes animais, aumentos expressivos da expressão da 

proteína Fos foram descritos no giro do cíngulo, no núcleo septal lateral, setores do 

núcleo intersticial da estria terminal, bem como diversos setores amigdalares, 

hipotalâmicos e do tronco encefálico (KOLLACK-WALKER et al., 1997; 1999; 

MATSUDA et al., 1996; NIKULINA et al., 1998; MOTTA et al., 2009). Além disso, há 

mobilização dos núcleos medial e posterior da amigdala (KOLLACK-WALKER et al., 

1999; MOTTA et al., 2009). No hipotálamo, o intruso apresenta uma ativação do 

núcleo paraventricular, bem como de elementos do circuito sexualmente dimórfico da 

zona medial, como por exemplo, a área pré-óptica medial, a parte ventrolateral do 
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núcleo ventromedial, o núcleo tuberal e o núcleo pré-mamilar ventral (KOLLACK-

WALKER et al., 1997; 1999; MOTTA et al., 2009; VEENING et al., 2005), que 

reconhecemos como sendo o circuito reprodutor do hipotálamo medial. Dos núcleos 

desse circuito, o VMHvl é um dos mais estudados. Esse sítio hipotalâmico recebe 

projeções maciças do MEA e do BST e se projeta reciprocamente para outros núcleos 

na zona medial do hipotálamo, para a parte dorsomedial e lateral da substância 

cinzenta periaquedutal (PAGdm e PAGl) e para o núcleo peripeduncular (PP) núcleo 

(CANTERAS et al., 1994; CANTERAS et al., 1995; SAKURAI et al., 2016). O VMHvl, 

como já citado, apresenta função na derrota condicionada via MEA, principalmente 

por conta de seu processamento de pistas feromonais (conexões diretas do bulbo 

olfatório acessório) e olfatórias (conexões indiretas do bulbo olfatório principal, via 

COA lateral) no reconhecimento social, influenciando diretamente e indiretamente (via 

BST, que também apresenta papel na expressão e aquisição da derrota condicionada) 

toda a coluna medial do hipotálamo (BERGAN et al., 2014; FALKNER et al., 2014; 

FALKNER et al., 2016; HASHIKAWA et al., 2016; LUITEN et al., 1985; MARKHAM et 

al., 2008; 2009; 2010; SAKURAI et al., 2016; SWANSON; PETROVICH, 1998; 

VOCHTELOO; KOOLHAAS, 1987). Ademais a esses estudos conectivos, estudos 

funcionais mostram que ele por si só parece importante tanto para organizar as 

respostas dos intrusos derrotados quanto as respostas agressivas e motivacionais dos 

residentes agressivos (FALKNER et al., 2014; FALKNER et al., 2016; LIN et al., 2011; 

ROELING et al., 1994; SAKURAI et al., 2016; YANG et al., 2013). 

 

1.2 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA EXPRESSÃO DA DEFESA 

CONDICIONADA NA DERROTA SOCIAL 

 

Os animais derrotados se lembram do evento com um co-específico agressivo, 

apresentando comportamentos de defesa quando expostos ao residente em que o 

derrotou e até mesmo a outro indivíduo não agressivo (BLANCHARD et al., 1995; LAI 

& JOHNSTON, 2002; PETRULLIS et al, 2004; POTEGAL et al., 1993; RAZZOLI et al., 

2006; RAZZOLI et al., 2007). Este último fenômeno foi descrito na literatura como 

“derrota condicionada” (POTEGAL et al., 1993). Estudos realizados no laboratório 

mostram que o intruso derrotado se esquiva e foge do local ao qual foi derrotado 

previamente por um residente, além de realizar uma exploração cautelosa do 

ambiente por meio de comportamentos de avaliação de risco (FATURI; RANGEL JR 
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et al., 2014). O procedimento utilizado no laboratório trata-se apenas de expor o 

animal ao contexto (ambiente) da derrota social, sendo diferente de outros estudos de 

memória da derrota social em que o intruso é exposto ao próprio residente que o 

derrotou impossibilitado de atacar ou a um coespecífico não agressivo (no caso da 

“derrota condicionada” descrita por Potegal et al., 1993, isso ocorre na própria caixa 

moradia do intruso derrotado). 

Estudos do nosso laboratório sugerem um papel importante do hipotálamo 

medial na expressão dos comportamentos de defesa na exposição ao contexto de 

derrota social. A série de núcleos hipotalâmicos sexualmente dimórficos é mobilizada 

durante a exposição ao contexto associado à derrota social (FATURI; RANGEL JR et 

al., 2014). Um núcleo específico dessa região hipotalâmica, a parte dorsomedial do 

núcleo premamilar dorsal (PMD), além de ser importante na expressão de 

comportamentos de defesa passiva no momento do encontro agonístico, é importante 

na expressão dos comportamentos de avaliação de risco, visto ter sua expressão de 

Fos aumentada na exposição ao contexto e que inativações antes da exposição 

diminuem os comportamentos de defesa apresentados pelos intrusos derrotados 

(FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Outras estruturas, como o núcleo medial da 

amígdala e o septo lateral apresentam significativa expressão de proteína Fos na 

exposição ao contexto e provavelmente possuem papel crucial na expressão dos 

comportamentos de defesa (FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Usando a derrota 

condicionada, verificou-se que o núcleo intersticial da estria terminal (BST) possui 

papel importante na expressão, já que a inativação com muscimol abole a expressão 

de comportamentos de defesa, mas não interfere na aquisição da memória, núcleo 

que também teve a expressão de Fos aumentada na exposição ao contexto (FATURI 

; RANGEL JR et al., 2014; MARKHAM et al., 2009). 

De todas as áreas observadas nesse estudo, além do PMD, a área 

hipotalâmica lateral chamou a atenção. Esta é uma região do hipotálamo ainda 

relativamente pouco conhecida. Desde a última década, estudos vêm sido feitos para 

destrinchar as funções e conexões dessa região hipotalâmica (GOTO et al., 2005; 

HAHN; SWANSON, 2010; HAHN; SWANSON, 2012; HAHN; SWANSON, 2015). Para 

nosso estudo, foi mostrado que nessa área, dois núcleos são particularmente 

importantes para investigação na derrota social, dado suas conexões:  a parte 

justadorsomedial (LHAjd) e a parte justaparaventricular (LHAjp), que apresentam 

íntimas conexões com os núcleos socialmente responsivos (o MPN, o VMHvl e o PMV; 
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HAHN; SWANSON, 2010; HAHN; SWANSON, 2012). No nosso laboratório 

mostramos que durante a derrota social animais subordinados mobilizam o LHAjd 

(FATURI; RANGEL JR et al., 2014; HAHN; SWANSON, 2012; MOTTA; CANTERAS, 

2015). Este núcleo é dominado por aferências do sistema septo-hipocampal, por isso, 

a expressão dos comportamentos defensivos mediada pelo LHAjd provavelmente é 

dependente das aferências do sistema septo-hipocampal (HAHN; SWANSON, 2012). 

No nosso laboratório verificamos que o septo lateral ventral (LSv) tem expressão de 

Fos aumentada no contexto e estudos com inativação mostraram que o septo lateral 

(LS) é fundamental na expressão dos comportamentos de defesa e na diminuição dos 

comportamentos agressivos, visto que a ativação de receptores gabaérgicos com 

muscimol antes da exposição ao co-específico não agressivo abolem a expressão dos 

comportamentos de defesa e restituem os comportamentos agressivos dos animais 

previamente derrotados (MCDONALD et al., 2012).   

Conforme ilustrado na figura 1, tanto o LHAjd como o circuito reprodutor do 

hipotálamo medial se projetam para a parte dorsomedial do núcleo pré-mamilar dorsal 

(PMDdm), o qual apresenta uma grande mobilização durante a derrota social (MOTTA 

et al., 2009). É interessante também que durante o estresse de restrição, tanto o LHAjd 

como o PMDdm, mas não o circuito reprodutor da zona medial do hipotálamo, são 

ativados e, portanto, responsivos ao estresse de restrição física (MOTTA;  

CANTERAS, 2015). Desta forma, ressaltamos que durante o confronto social, o 

subordinado também é mantido numa restrição física pelo agressor dominante. 

Portanto, achamos que a função do LHAjd na expressão da defesa condicionada 

tenha alguma relação com o estresse de restrição, dado as informações contextuais 

que ele recebe do sistema septo-hipocampal. Neste sentido, decidimos primeiramente 

investigar a participação do LHAjd na derrota social usando lesões por NMDA. Assim, 

observamos o efeito da ablação desse núcleo tanto para o encontro agonístico, quanto 

para a exposição ao contexto.  

Conforme ilustramos na Figura 1, em trabalho recente de nosso grupo de 

pesquisa, notamos que a expressão da resposta contextual associada à derrota social 

mobiliza o sistema reprodutor do hipotálamo (possivelmente influenciado por pistas 

sociais veiculadas pelo núcleo medial da amígdala) bem como o LHAjd 

(possivelmente mobilizado por pistas contextuais processadas pelo sistema septo-

hipocampal; FATURI; RANGEL JR et al., 2014). Assim, como um dos objetivos deste 
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estudo, investigamos a participação do LHAjd na expressão da resposta contextual à 

derrota social. 

 

Figura 1 -  Esquema do circuito neural envolvido na expressão da resposta contextual 
na derrota social. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

1.3 SÍTIOS NEURAIS ENVOLVIDOS NA AQUISIÇÃO DA DEFESA CONDICIONADA 

NA DERROTA SOCIAL 

 

O conhecimento acerca da mediação neural na aquisição da defesa 

condicionada na derrota social é escasso. Na realidade, os estudos funcionais 

relacionados à aquisição da memória da derrota social estão relacionados à “derrota 

condicionada”, que, como já sugerido anteriormente, acaba sendo um fenômeno 

distinto da exposição ao ambiente em que o intruso foi derrotado: a “derrota 

condicionada” trata-se unicamente de expressão de comportamentos de defesa e 

ausência de expressão de comportamentos agressivos a um coespecífico não 

agressivo quando o intruso derrotado encontra-se em sua própria caixa moradia 

(HUHMAN et al., 2003; POTEGAL et al., 1993). Entretanto, por ser um fenômeno 

dependente da memória de uma derrota social, esses trabalhos podem guiar os 

estudos funcionais acerca da expressão dos comportamentos de defesa expressos 

ao contexto em que o intruso sofreu a derrota, que nunca foram feitos.  

Com estudos utilizando a “derrota condicionada” como modelo, foi constatado 

que o núcleo medial da amígdala (MEA) e o basolateral (BLA) possuem importância 

na aquisição e expressão desse fenômeno, sendo o núcleo basolateral crucial na 

consolidação mnemônica e o núcleo medial na percepção das pistas feromonais do 

coespecífico (JASNOW et al., 2005; MARKHAM; HUHMAN, 2008). Por fim, o córtex 

pré-frontal medial parece ser um importante mediador da aquisição da “derrota 

condicionada”, já que sua inativação facilita a consolidação mnemônica da derrota, 
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mas não é importante nas alterações de plasticidade de sináptica relacionadas ao 

fenômeno (MARKHAM et al., 2012). 

 Novamente, deve-se salientar que a “derrota condicionada” não se trata de 

expor o animal ao contexto da derrota: neste caso, o intruso deveria ser exposto ao 

ambiente em que sofreu a derrota prévia. Todavia, os resultados acima descritos são 

importantes para delimitar sítios neurais potencialmente envolvidos no medo 

contextual após a derrota social.  

Para começarmos a desvendar esse sistema envolvido na memória contextual 

à derrota social, vamos nos remeter aos estudos que avaliaram mecanismos de 

formação da memória contextual à exposição ao predador ou ao seu cheiro. Tanto na 

derrota social como na exposição ao predador, o PMD está particularmente 

mobilizado (MOTTA et al., 2009; GROSS; CANTERAS, 2012). Especificamente com 

relação aos mecanismos mnemônicos envolvidos na reação de defesa contextual ao 

predador ou ao seu cheiro, mostrou-se que o PMD tem um papel bastante relevante, 

de tal forma que a inativação farmacológica deste núcleo previamente a exposição 

predatória reduz drasticamente as respostas de medo contextual ao predador ou seu 

cheiro (CANTERAS et al., 2008; DO MONTE et al., 2008). A influência do PMD na 

formação da memória contextual de medo deve ocorrer através de suas projeções 

para a parte ventral do núcleo anteromedial do tálamo (AMv; CARVALHO-NETTO et 

al., 2010), um dos principais alvos talâmicos do PMD (CANTERAS; SWANSON, 1992; 

RISOLD; SWANSON, 1997).  

Os núcleos anteriores do tálamo são tradicionalmente conhecidos pelo seu 

papel na formação da memória espacial e seu papel na memória afetiva tem sido 

negligenciado (AGGLETON et al., 1996; BYATT; DALRYMPLE-ALFORD, 1996, 

MITCHEL; DALRYMPLE-ALFORD, 2009; VAN GROEN et al., 1999), entretanto, esse 

núcleo talâmico possui um papel importante na defesa ao contexto quando o animal 

foi previamente exposto a um predador: lesões com NMDA no AMv abolem os 

comportamentos de avaliação de risco no contexto nos animais que apresentaram 

defesa quando expostos a um predador do dia anterior sem influenciar nos 

comportamento de defesa inata (CARVALHO-NETTO et al., 2010).  

Conforme ilustramos na Figura 2, esta influência do núcleo anteromedial do 

tálamo na formação da memória, por sua vez, deve se dar por meio de suas projeções 

para áreas do córtex, principalmente o córtex cingulado anterior e córtex retrosplenial  

(HORIKAWA et al., 1988; RISOLD; SWANSON, 1995; SHIBATA, 1993; THOMPSON 
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; ROBERTSON, 1987; VAN GROEN et al., 1999). Uma densa projeção de fibras foi 

observada partindo do AMv para a parte agranular da área retroesplenial (RISOLD ; 

SWANSON, 1995), uma área onde lesões eletrolíticas ou neurotóxicas impedem a 

expressão de medo contextual relacionado ao choque nas patas (condicionamento 

clássico; KEENE; BUCCI, 2008A, 2008B). Provavelmente a área agranular 

retroesplenial está envolvida no processamento do medo contextual através de suas 

projeções para o córtex pós-rinal, outra região envolvida no condicionamento do medo 

contextual, supostamente mediada por suas projeções para a formação hipocampal 

(BUCCI et al., 2000; BURWELL & AMARAL, 1998; BURWELL et al., 2004; KEENE & 

BUCCI, 2008A, 2008B). Assim sugerimos que as vias tálamo-corticais, alvos do 

circuito reprodutor da zona medial do hipotálamo (em particular do núcleo pré-mamilar 

dorsal), como ilustradas na figura 1, esteja influenciando a aquisição da memória.  

 

Figura 2 – Esquema do provável circuito neural envolvido na aquisição das respostas 
contextuais na derrota social. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

Dado suas conexões com o córtex e consequente papel na formação de 

memória, espera-se que o AMv tenha um papel na aquisição da memória e não na 

expressão. Um trabalho recente do laboratório já demonstrou que apenas a inativação 

com muscimol antes da exposição a um predador abole os comportamentos de defesa 

durante o contexto (DE LIMA et al., 2016). Para testar a hipótese de que também na 

derrota social o AMv tem papel apenas na aquisição, a técnica de inativação 

farmacogenética pode ajudar a resolver essa questão, além de que ela permite 

estudar que tipos de neurônios são importantes, usando animais transgênicos 

(KRASHES et al., 2011). Essa técnica utiliza receptores sintéticos ativados 
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exclusivamente por drogas também sintéticas (DREADD’s, do inglês designer 

receptors exclusively activated by designer drugs; KRASHES et al., 2011). Esses 

receptores são ativados por um fármaco inerte, o clozapine-N-oxide (CNO; KRASHES 

et al., 2011). Dado que no tálamo os neurônios são predominantemente 

glutamatérgicos (ALLEN INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004; KANEKO; 

FUJYIAMA, 2002), também testamos se a inativação de neurônios glutamatérgicos é 

importante na formação da memória. Para isso, usamos camundongos transgênicos 

que produzem a enzima Cre recombinase nos neurônios glutamatérgicos 

(camundongos Vglut2-ires-cre), a fim de que se possa injetar um vírus que dependa 

dessa enzima para expressar o receptor para o CNO. Dessa forma, somente 

neurônios glutamatérgicos serão inativados com a injeção do CNO. 

O segundo objetivo do trabalho, então, foi investigar a aquisição da memória 

na defesa condicionada, estudando-se a ligação talâmica do hipotálamo com o córtex, 

inicialmente a partir de lesões com NMDA. Em seguida, estudos com inativação 

farmacogenética foram feitos em camundongos. 
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2 OBJETIVOS 

 

O presente projeto primeiramente visou estudar as vias neurais envolvidas na 

expressão da defesa condicionada na derrota social, estudando um núcleo do 

hipotálamo lateral com íntimas conexões com o sistema septo-hipocampal. Para tanto, 

o objetivo nessa fase foi: 

a) Estudar a ligação do hipotálamo lateral que recebe as informações acerca 

do contexto e o transmite ao PMD. Esse experimento visou determinar qual 

o papel do LHAjd na resposta de medo inato e contextual na derrota social. 

Para tanto, foram analisados ratos portadores de lesões citotóxicas com 

NMDA antes o confronto social (Experimento 1). 

O segundo objetivo do trabalho foi estudar a aquisição da defesa condicionada 

na derrota social, investigando a ligação do sistema hipotalâmico medial que processa 

informações acerca do coespecífico com as áreas corticais responsáveis pelo 

processamento da memória via tálamo anterior. Esta parte consistiu em dois objetivos: 

b) Estudar o principal alvo talâmico do PMD, já estudado com o paradigma de 

exposição ao predador (CARVALHO-NETO et al., 2010; DE LIMA et al., 

2016) com lesões citotóxicas em ratos. O primeiro objetivo foi confirmar o 

efeito da ablação total da parte ventromedial do núcleo anteromedial na 

formação do medo contextual na derrota social, com lesões de NMDA feitas 

previamente à derrota social do intruso (Experimento 2). 

c) O segundo objetivo dessa fase foi determinar se o AMv tem papel na 

aquisição da defesa condicionada em camundongos, visando inativar 

apenas neurônios glutamatérgicos usando farmacogenética, injetando o 

vírus Cre-dependente AAV5-hSyn-DIO-hM4D(Gi)-IRES-mCherry em 

animais transgênicos Vglut2-ires-cre seletivamente antes da derrota social 

comparando com animais que não receberam o vírus (Experimento 3). 

Nesse experimento, fizemos diversas comparações além da já citada: 

também comparamos o mesmo grupo experimental com animais que foram 

inativados antes do contexto e com animais que foram inativados durante 

a derrota mas que foram expostos ao residente impossibilitado de atacar 

no contexto. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 SUJEITOS 

 

3.1.1 Experimentos 1 e 2  

 

Ratos Long-Evans e Wistar, provenientes do Departamento de Anatomia do 

ICB-USP, com 3 meses de idade (por volta de 300 g), mantidos em condições de 

temperatura (por volta de 23°C) e ciclo claro/escuro controlados (12 horas), com livre 

acesso à água e ração. Todos foram mantidos no biotério de acordo com as diretrizes 

do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA). 

 

3.1.2 Experimento 3 

 

Camundongos machos adultos da linhagem Vglut2-ires-cre (linhagem B6; 

Slc17a6tm2(cre)Lowl/J) comercializados por Jackson Laboratory 

(http://jaxmice.jax.org/strain/016963.html) foram usados como intrusos e machos CD-

1 comercializados pelo Charles River Laboratory (http://criver.com/products-

services/basic-research/find-a-model/cd-1-mouse) como residentes, que foram 

colocados juntos com fêmeas CD-1. Os animais foram mantidos em condições de 

temperatura (por volta de 23°C) e ciclo claro/escuro controlados (12 horas), com livre 

acesso à água e ração. Todos foram mantidos no biotério de acordo com as diretrizes 

do Office of Laboratory Animal Welfare, National Institutes of Health (NIH). 

 

3.2 APARATO EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Experimentos 1 e 2  

 

O aparato experimental consistiu de duas caixas (25 x 25 x 25 cm) em que 

residiram os ratos Wistar (Caixa Moradia) e os ratos Long Evans (Caixa do Residente) 

e um corredor (100 cm de comprimento por 12,5 cm de largura e 25 cm de altura) 

ligando a caixa moradia com a caixa do residente (Figura 3).  

 



30 

 

Figura 3 – Desenho esquemático do aparato utilizado nos experimentos 1 e 2. Para 
detalhes, vide texto. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

3.2.1 Experimento 3  

 

O aparato do experimento consistia em uma caixa Plexiglas (40 × 30 × 30 cm) 

em que uma parede de acrílico foi colocada dividindo o primeiro terço da caixa (15 cm 

de comprimento) que separava o residente do intruso nos primeiros 5 minutos do teste 

e que também foi utilizada a habituação e no contexto (Figura 4).  

 

Figura 4 – Desenho esquemático do aparato utilizado no experimento 3. Para 
detalhes, vide texto. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

3.3 DESENHO EXPERIMENTAL  
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3.3.1 Experimentos 1 e 2  

 

Os experimentos 1 e 2 foram feitos com ratos e consistiram de 3 fases: 

Habituação, Derrota e Contexto (Figura 5): 

1. Habituação: nessa fase, eles andaram livremente da Caixa Moradia, até a 

Caixa do Residente que estava sem o residente, contendo maravalha limpa 

e ração, durante 10 minutos, por 10 dias consecutivos. Essa fase teve início 

1 semana após a injeção do NMDA.  

2. Derrota: no décimo dia, o intruso entrou na caixa do residente, que continha 

um macho Long Evans, previamente mantido nesta caixa por um período 

de três semanas com uma fêmea Long Evans laqueada, a qual foi retirada 

imediatamente antes do teste. Assim que o intruso entrou na caixa do 

residente, a porta foi fechada e ocorreu um encontro agonístico entre os 

dois animais, que foi de 10 minutos. Durante o embate o intruso apresentou 

comportamentos de defesa típicos. Após este período, a porta da Caixa do 

Residente foi aberta, permitindo que o intruso voltasse para sua Caixa 

Moradia. O rato residente era experiente em brigas, com aproximadamente 

o dobro do peso do intruso (cerca de 600g).  

3. Contexto: vinte quatro horas após o confronto, os ratos intrusos foram 

expostos por 5 minutos ao ambiente onde foram derrotados (Caixa do 

Residente e Corredor que liga à Caixa do Residente). Na Caixa do 

Residente foi mantida apenas a maravalha com o cheiro do residente.  

No Experimento 1, que visava estudar os efeitos comportamentais de lesões 

por NMDA no LHAjd. Neste experimento os animais tiveram essa região do 

hipotálamo lateral lesada por NMDA previamente o confronto com o co-específico 

agressivo. Ratos lesados no LHAjd foram comparados com animais intactos e sham. 

No Experimento 2 os animais tiveram o AMv lesado por NMDA previamente a 

todo o processo de habituação e derrota. Houve quatro grupos experimentais 

analisados: um que foram obtidas lesões bilaterais no AMv, englobando também o 

núcleo reuniens (AMv+RE), um de animais intactos, sem nenhum tipo de manipulação 

cirúrgica, um com lesões restritas apenas ao RE e por fim, um controle sham, com 

animais que passaram por todos os processos cirúrgicos aos quais foram obitidos as 

lesões bilaterias no AMv, só não sendo injetado o NMDA, não lesando os núcleos. 
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Figura 5 – Procedimento experimental nos experimentos 1 e 2. Para detalhes, vide texto. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 
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3.3.1 Experimento 3 

 

O experimento 3 foi feito com camundongos e consistiu em 3 fases (Figura 6): 

1. Habituação: nessa fase, eles andaram livremente no aparato com a parede 

de acrílico explorando os compartimentos I e II, contendo maravalha limpa, 

durante 5 minutos, por 5 dias consecutivos. Essa fase teve início 3 semanas 

após a injeção do DREADD. 

2. Derrotas: no sexto e sétimo dia, o intruso foi posto no aparato, que continha 

um macho CD-1, previamente mantido nesta caixa por um período de três 

semanas com uma fêmea CD-1, a qual foi retirada imediatamente antes do 

teste. O residente foi mantido no compartimento III enquanto ameaçava o 

intruso, que explorava o compartimento I e II, consistindo na fase de Pré-

derrota. Após 5 minutos, a parede de acrílico foi removida e ocorreu um 

encontro agonístico entre os dois animais, que foi de 5 minutos. Durante o 

embate o intruso apresentou comportamentos de defesa típicos. Após este 

período, o intruso foi retirado da caixa pelo experimentador. O camundongo 

residente era experiente em brigas.  

3. Contexto: vinte quatro horas após o confronto, os intrusos foram expostos 

por 5 minutos ao ambiente onde foram derrotados (com a parede de acrílico, 

permitindo apenas a exploração dos compartimentos I e II). Nesta fase foi 

mantida apenas a maravalha com o cheiro do residente.  

Neste experimento, camundongos transgênicos Vglut2-ires-cre tiveram 

neurônios glutamatérgicos inativados por uma injeção intraperitoneal de CNO 30 

minutos antes do encontro com o co-específico.  

No experimento 3 (estudo do efeito da inativação seletiva do AMv durante a 

derrota social), animais que receberam o vírus tiveram o AMv inativado durante a 

derrota social e foram comparados com animais que não foram infectados com o vírus 

mas passaram pelo mesmo procedimento cirúrgico (controles sham) e receberam 

CNO durante a fase de derrotas (Figura 6-A). Todos os animais citados foram 

comparados com os respectivos grupos salina. 

Esse mesmo grupo que recebeu o vírus e o CNO foi comparado com animais 

que receberam o vírus mas tiveram o AMv inativado durante a exposição ao contexto 
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Figura 6 – Procedimento experimental no experimento 3. Comparação feita com animais sham (A), com inativações antes do 
contexto (B) e com exposição ao contexto com residente (C). Para detalhes, vide texto. 
 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 
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(Figura 6-B). Essa comparação visava verificar se o papel do AMv está na aquisição 

ou na expressão da memória na defesa condicionada. Todos os animais foram 

comparados com seus respectivos grupos salina. 

Por último, também comparamos os animais que receberam o vírus e CNO 

antes das derrotas com animais que também passaram por esse procedimento, mas 

tiveram o residente no compartimento III, na fase do contexto (Figura 6-C). Nesta 

comparação, também foi importante considerar o comportamento no período pré-

derrota (anterior à derrota). Essa comparação visava verificar a importância da 

presença do residente impossibilitado de atacar no contexto e na função do AMv na 

memória da defesa condicionada à derrota social. Todos os animais foram 

comparados com seus respectivos grupos salina. 

 

3.4 CIRURGIA ESTEREOTÁXICA 

 

3.4.1 Experimentos 1 e 2 

 

Os animais foram anestesiados com uma solução de Equitesin (0,3 ml/100 g) 

e colocados no estereotáxico.  Depósitos iontoforéticos bilaterais de uma solução de 

0,15 M de N-methyl-D-aspartate (NMDA, Sigma, St. Louis, MO, USA) foram feitos na 

parte ventral do núcleo anteromedial do tálamo e na parte justadorsomedial e 

justaventromedial da área hipotalâmica lateral. Os depósitos de NMDA foram feitos 

com injeções durando cerca de 10 min através de uma micropipeta (40 µm de 

diâmetro), usando um dispositivo de corrente alternada (model CS3, Midgard 

Electronics, Canton, MA) para produzir uma corrente de -10 µA, com 7-segundos de 

duração entre o pulso e interpulso. Depois de uma semana da cirurgia, os animais 

foram colocados no aparato experimental. Os locais das lesões, tal como a extensão 

delas foram verificados por meio de cortes histológicos corados pela coloração de 

Nissl. 

 

3.4.1 Experimento 3 

 

Os animais foram anestesiados com isoflurano entre 2-4 % em oxigênio e 

imobilizado no estereotáxico (Kopf). Durante a cirurgia, anestesia foi mantida entre 

0.5–2 %. Injeções foram feitas com uma seringa Hamilton 1.0 µL Neuros Model 
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7001KH, a uma taxa de 0.1 µL/5min. Animais receberam injeções bilaterais do vírus 

AAV5-hSyn-DIO-hM4D(Gi)-IRES-mCherry (University of North Carolina) na região do 

AMv. Todos animais foram mantidos individualmente durante 3 semanas e após esse 

período foram submetidos aos experimentos comportamentais. Os animais receberam 

injeções intraperitoneais de CNO ou salina 30 min antes dos experimentos (1 

mg/kg). A determinação das coordenadas foi feita usando o Franklin; Paxinos (2008).  

 

3.5 ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

 

Os experimentos foram filmados e os dados analisados posteriormente por um 

observador treinado utilizando o software de análise etológica The Observer (Noldus).  

Na análise dos comportamentos durante as derrotas, foram analisadas cinco 

classes de comportamento, no momento do confronto, baseados em Potegal et al. 

(1993) e Motta et al. (2009):  

1. Defesa passiva: inclui comportamentos de defesa mais estáticos, como o 

freezing e o on-the-back. 

2. Defesa ativa: inclui comportamentos de defesa mais dinâmicos, com 

movimentação óbvia: fuga ou tentativas, tal como up-right (animal se mantém 

apoiado pelas patas posteriores e utiliza as patas anteriores para evitar 

ataques do residente) e sideway (o intruso se mantém de lado e utiliza as 

patas para evitar os ataques) defensivos. 

3. Locomoção: qualquer comportamento locomotor com posturas desinibidas e 

não relacionadas diretamente à presença ou à agressividade do residente 

podendo estar relacionado a alguma exploração do ambiente. 

4. Grooming: comportamento de auto-limpeza. O animal realiza movimentos 

com as patas anteriores e focinho, lambendo o corpo. 

5. Investigação social: comportamentos em que o intruso se engaja em manter 

algum tipo de contato ou reconhecimento com o coespecífico como 

investigação ano-genital, grooming, cheirar e apoiar as patas no dorso do 

residente desinibidamente.  

Na exposição ao contexto, último dia da habituação e primeira pré-derrota 

foram observados os comportamentos baseados em Ribeiro-Barbosa e colaboradores 

(2005):  
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1. Avaliação de risco: inclui as posturas stretch (o animal explora o ambiente 

de forma lenta, esticando o corpo e mantendo as patas traseiras imóveis) e 

o crouch-sniff (o intruso se mantém inteiramente imóvel, movimentando 

apenas a cabeça, cheirando o ambiente ao redor). 

2. Exploração: animal anda com dorso arqueado e sem hesitação, cheirando 

todo o ambiente. 

3. Grooming: comportamento de auto-limpeza. O animal realiza movimentos 

com as patas anteriores e focinho, lambendo o corpo. 

4. Rearing: exploração vertical do ambiente. O animal se apoia sobre as patas 

posteriores, mas as patas anteriores não estão apoiadas. Ele realiza 

movimentos da cabeça mexendo o focinho e as vibrissas. 

5. Fuga: movimento brusco de recuo quando em determinado ambiente, 

podendo correr de volta a caixa moradia. 

6. Freezing: reação de imobilidade. Animal mantém-se imóvel, com respiração 

explosiva e mantendo considerável tensão nos músculos dos membros. 

Foram obtidas também medidas espaço-temporais na exposição ao último dia 

da habituação, à primeira pré-derrota e ao contexto: duração do tempo de 

permanência em cada compartimento do aparato (Caixa Moradia, Corredor e Caixa 

do Residente para os experimentos 1 e 2 e compartimento I e II para experimento 3) 

em todos os grupos experimentais. 

 

3.6 PERFUSÃO E HISTOLOGIA 

 

Noventa minutos após o término da observação comportamental na 3ª fase do 

experimento os animais foram anestesiados com sódio pentobarbital (40 mg/kg, i.p.) 

e perfundidos por via transcardíaca com uma solução de paraformaldeído a 4 % em 

tampão fosfato 0,1 M com pH de 7,4. Após a perfusão, os encéfalos serão retirados 

do crânio e colocados em solução de sacarose 20% feita em tampão fosfato 0,1 M na 

temperatura de 4 oC por um período de aproximadamente 12 horas. Os encéfalos 

foram congelados e 5 séries de cortes frontais com 40 μm de espessura foram 

cortadas utilizando um micrótomo no plano frontal/transverso. Uma série foi montada 

e utilizada para fazer a coloração de Nissl, permitindo a visualização dos núcleos de 

interesse e da magnitude das lesões. Para o experimento 3, uma séria foi montada 
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para ser analisada no microscópio de fluorescência a fim de verificar o local de injeção 

e a expressão do vírus. 

A determinação dos núcleos estudados foi feita de acordo com o Swanson 

(2004) e o Franklin; Paxinos (2008).  

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram convertidos em número logarítmicos (logN+1) e passados pelo 

teste de Levene, a fim de se testar a homogeneidade da amostra. Após isso, foi feita 

uma análise multivariada (MANOVA) para se verificar algum efeito significativo geral 

no experimento analisado com nível de significância de 5% (p≤0,05). Nos 

experimentos 1 e 2, foi aplicado uma análise de variância (ANOVA) para cada grupo 

de dados coletados, com nível de significância corrigido pela correção de Bonferroni 

como 0,6 % (p≤ 0,006). Essa correção é importante quando existe muitas variáveis 

dependentes, a fim de se evitar a ocorrência de falsos positivos (erro tipo II). 

No experimento 3, foi feita uma ANOVA fatorial com nível de significância 

corrigido pela correção de Bonferroni como 0,8 % (p≤0,008), dado que em cada 

comparação feita, levamos em consideração dois fatores. Na primeira comparação os 

fatores levados em conta foram: vírus (se o animal recebeu o vírus ou foi um controle 

sham) e tratamento (se ele recebeu uma injeção de salina ou de CNO). Na segunda 

comparação, os fatores foram: tratamento (se recebeu injeção de CNO ou salina) e 

fase do tratamento (se as injeções, seja de salina ou CNO, foram dadas antes das 

duas derrotas ou antes da exposição ao contexto). Na terceira comparação, os fatores 

levados em conta foram: tratamento (se recebeu injeção de CNO ou salina) e o tipo 

de contexto (se no contexto havia apenas o cheiro do residente, ou se ele estava 

presente, mas impossibilitado de atacar).  

Sendo o resultado na ANOVA significante, foi feita uma análise post-hoc, 

utilizando o teste de Newman-Keuls (p≤0,05).  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 EXPERIMENTO 1 (FIGURA 7) 

 

Os parâmetros descritos para injeção iontoforética do NMDA resultaram em 

lesões significativas e visíveis na coloração de Nissl no hipotálamo lateral (Figura 7). 

A princípio, foram operados 20 animais, todos com lesões bilaterais, com 5 animais 

com lesões restritas ao LHAjd, com o restante das lesões atingindo o LHAjv também, 

assim como o VMHvl. Foram considerados na análise, apenas animais com as lesões 

restritas ao LHAjd. O restante das lesões atingiu aleatoriamente outros sítios neurais, 

e por apresentar um número muito pequeno, não foram considerados como grupos 

experimentais: uma lesão teve como centro o pré-mamilar ventral (PMV), duas 

unicamente o VMHvl, e o restante foram lesões pequenas e pouco evidentes no 

VMHvl e núcleo tuberal juntos (TU). Apenas os animais lesados exclusivamente no 

LHAjd foram utilizados para análise. Como no controle foram realizadas lesões “sham” 

em 11 animais. Apenas animais que foram efetivamente atacados foram utilizados nos 

testes de contexto. 

 

4.1.1 Dados comportamentais durante último dia de habituação (Tabela 1) 

 

Os dados comportamentais mostraram que os intrusos lesados no LHAjd não 

apresentaram mudanças comportamentais significativas nos comportamentos 

durante a habituação, quando comparados com animais intactos. Todos os animais, 

nesta fase, apresentaram comportamentos exploratórios desinibidos na maior parte 

do tempo, e pouco ou nenhum tempo gasto com comportamentos de avaliação de 

risco. Também passaram considerável parte do tempo no corredor e na caixa do 

residente, explorando de forma obviamente relaxada (realizando os comportamentos 

de up right position e ambulação) e eventualmente, o grooming. Não foi observado 

freezing e nem fuga durante esta fase. 

A MANOVA não mostrou diferença significativa em nenhum parâmetro 

analisado (Wilks lambda=0,3784; F(14,16) =1,02; p=0,4782). A ANOVA mostrou que não 

houve diferença significativa entre os grupos para os comportamentos analisados (F 

(2,14) < 2,83; p>0,092; Tabela 1). O tempo gasto em cada um dos três compartimentos 

em animais lesados não difere dos ratos controles (F (2,14) < 2,82; p>0,093; Tabela 1).  
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Tabela 1 -  Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o último dia da habituação (10º dia) no experimento 1. 
 

Grupos Experimentais 
 

 

Intacto 
 (n=7) 

LHAjd 
 (n=5) 

Sham 
(n=7) 

Estatística  
F(2;14); p 

 
Medidas  
espaço-temporais 

Caixa moradia 

 

61.3 ± 10.7 

 

23.4 ± 13.7 55.4±10.5 2.82;=0.09 

Corredor 
 

86.1 ± 9.5 
 

107.0 ± 12.5 112.8±14.7 1.4;=0.28 

Caixa do residente 
 

152.6 ± 12.6 
 

169.8 ± 20.0 132.0± 7.7 1.5;=0.25 

 
Itens comportamentais 

Avaliação de risco 
 

2.8 ± 4.2 
 

12.4 ± 6.4 11.2±4.9 2.83;=0.09 

Exploração 
 

274.1 ± 9.9 
 

271.8 ± 5.3 281.2±6.3 0.3;=0.74 

Rearing 

 

0.74 ± 0.3 

 

1.8 ± 0.8 0.57±0.3 0.34;=0.71 

Grooming 
 

10.3 ± 4.4 
 

9.6 ± 5.1 8.3±4.17 0.91;=0.42 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni p≤0,006). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 



41 

 

Figura 7 – Fotomicrografia de corte coronal com coloração de Nissl mostrando 
animais sham (A) e animais lesados bilateralmente no LHAjd (B). Linhas brancas 
delimitam a extensão da lesão citotóxica. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

4.1.2 Dados comportamentais durante a derrota (Tabela 2) 

 

Durante a derrota, não se observou alterações nos comportamentos de defesa 

dos animais testados. Ao entrar na caixa do residente, os intrusos realizaram alguns 

comportamentos exploratórios. Neste momento, todos foram atacados pelo residente 
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(<30s) e apresentaram tentativas de fuga, com saltos e corridas pelo aparato. 

Ademais, mostravam-se agitados e em busca de alguma saída após os ataques. 

Também foram observados o up right defense e sideway defense. Todos esses 

comportamentos caracterizam a defesa ativa. Na sequência, foram imobilizados pelo 

oponente, e os animais permaneceram boa parte do tempo congelados (freezing) na 

posição on the back, caracterizando a defesa passiva. Também foi observado uma 

porcentagem de investigação social, embora muito menor do que a feita pelo 

residente, que não foi analisado quantitativamente. Foi notável a completa ausência 

de comportamentos agressivos por parte dos intrusos em ambos os grupos 

analisados.  

A MANOVA não mostrou significância para os parâmetros analisados (Wilks 

lambda=0,4492; F(10,20)=0,98; p=0,487). A ANOVA não mostrou diferença significativa  

entre os grupos nos comportamentos analisados (F(2,14) < 3,31; p>0,066; Tabela 2). 

  

4.1.3 Dados comportamentais durante o contexto (Tabela 3) 

 

Durante a exposição ao contexto, os animais controle mostraram-se muito 

hesitantes para entrar na Caixa do Residente, mantendo-se parte do tempo no 

Corredor, realizando os comportamentos de avaliação de risco: stretch attend, stretch 

approach e o crouch sniff. Não foram observados comportamentos de freezing e fuga 

durante o contexto. Praticamente toda movimentação observada pelos controles foi 

do tipo avaliação de risco, com pouco tempo gasto em comportamentos exploratórios 

(up right position e ambulação) e de auto-limpeza (grooming). Em contrapartida, os 

animais lesados no LHAjd apresentaram significativa diminuição nos comportamentos 

classificados como avaliação de risco e aumento nos comportamentos exploratórios, 

assim como passaram considerável parte do tempo na caixa do residente e no 

corredor, apesar de não diferirem significativamente.  

A MANOVA não mostrou que havia diferença nos parâmetros analisados (Wilks 

lambda=0,0859; F(16,14)=2,11; p=0,0836). A ANOVA não mostrou diferenças 

significativas entre os grupos nos parâmetros espaço-temporais (F(2,14) < 1,6; p>0,234; 

Tabela 3).  

 Entretanto, foi revelada pela ANOVA um efeito principal na avaliação de risco 

(F(2,14) = 10,16; p=0,0018; Tabela 3).  Além disso, os animais com lesões bilaterais no
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Tabela 2 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o encontro agonístico (11º dia) no experimento 1. 
 

Grupos Experimentais 
 

 

Intacto  

(n=7) 

LHAjd  

(n=5) 

Sham 

(n=7) 

Estatística 

 F (2;14);p 

Medidas comportamentais 

Defesa passiva 525.5±20.9 360.6±82.4 4222±53.3 2.73;=0.10 

Defesa ativa 58.4±19.5 182.0±50.8 131.4±41.7 3.31;=0.06 

Locomoção 11.9±5.8 17.8±13.8 8.4±5.8 0.23;=0.79 

Grooming 0.2±0.2 4.0±2.8 10.8±7.6 1.71;=0.21 

Investigação social 3.8±3.8 35.4±23.8 27.2±18.1 1.41;=0.27 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017).
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Tabela 3 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante exposição ao contexto (12º dia) no experimento 1. 
 

Grupos Experimentais 
 

 

Intacto 
 (n=7) 

LHAjd 
 (n=5) 

Sham 
(n=7) 

Estatística  
F(2;14); p 

 
Medidas  
espaço-temporais 

Caixa moradia 

 

98.1 ± 29.7 

 

101.0 ± 19.9 114.8±47.8 0.93;=0.06 

Corredor 
 

154.9 ± 29.1 
 

94.4 ± 15.6 107.8±32.3 1.09;=0.36 

Caixa do residente 
 

47.0 ± 25.7 
 

104.8 ± 29.9 77.6±20.7 1.61;=0.23 

 
Itens comportamentais 

Avaliação de risco 
 

180.9 ± 7.7 
 

81.0 ± 8.9* 182.0±38.3 10.16;=0.001 

Exploração 
 

107.3 ± 10.4 
 

207.4 ± 7.0 111.2±36.2 3.91;=0.04 

Rearing 

 

0.65 ± 0.3 

 

1.8 ± 0.8 1.2±0.3 1.02;=0.38 

Grooming 
 

9.9 ± 4.4 
 

9.6 ± 5.1 4.6±2.0 0.4;=0.67 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,006). 
Fonte: Rangel Jr (2017).



45 

 

LHAjd apresentam aumento nos comportamentos exploratórios (F(2,1= 3,915; p=0,04; 

Tabela 3), que não se mostra significativo entre os grupos quando aplicada a correção 

de Bonferroni (p=0,006). Na análise pos-hoc, foi mostrado que os animais lesados 

apresentam significativamente menos comportamentos de avaliação de risco que os 

grupos controles (Intacto: p=0,002; Sham: p=0,006). 

 Em resumo, os resultados mostram que existe diminuição nos comportamentos 

de avaliação de risco no contexto nos animais lesados bilateralmente no LHAjd, 

apesar dessas lesões não terem tido impacto nos comportamentos de defesa inata 

durante a derrota social. 

 

4.2 EXPERIMENTO 2 (FIGURA 8)  

 

Os parâmetros descritos para injeção iontoforética do NMDA resultaram em 

lesões significativas e visíveis na coloração de Nissl na parte ventral do núcleo 

anteromedial do tálamo (AMv), que se estendiam até o núcleo reuniens (RE) (Figura 

8). Foram usados 55 animais ao todo, para se obter cada um dos grupos controles. 

Em todos os grupos, foram utilizados para realização de apresentação do 

contexto no dia seguinte, apenas animais que foram atacados pelos machos 

residentes, o que não aconteceu em todos os testes. 

 

4.2.1 Dados comportamentais durante último dia da habituação (Tabela 4) 

 

Os dados comportamentais mostraram que os intrusos lesados bilateralmente 

no AMv+RE não apresentaram mudanças comportamentais significativas nos 

comportamentos durante a habituação, quando comparados com animais intactos. Os 

ratos, nesta fase, apresentaram comportamentos exploratórios desinibidos na maior 

parte do tempo, e pouco tempo gasto com comportamentos de avaliação de risco. 

Também passaram considerável parte do tempo no corredor e na caixa do residente, 

explorando relaxadamente (realizando os comportamentos de up right position e 

ambulação) e eventualmente, realizando comportamentos de autolimpeza. Não foi 

observado freezing e nem fuga durante esta fase. 

A MANOVA não revelou diferença significativa entre os grupos experimentais nessa 

fase (Wilks lambda=0,3105; F(21, 49,365)=1,18; p=0,3071). Em consonância, durante a 

habituação, a ANOVA não revelou diferenças entre os grupos para as variáveis  
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Figura 8 – Fotomicrografia de corte com coloração de Nissl mostrando animais sham 
(A), animais bilateralmente lesados no AMv (B) e animais unicamente lesados no RE 
(C). Linhas descontínuas brancas delimitam a extensão das lesões citotóxicas. 

 

Fonte: Rangel Jr (2017). 

comportamentais (F (3,23) < 2,99; p>0,05; Tabela 4) e espaço-temporais (F (3,23) < 2,99; 

p>0,05; Tabela 4).  
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4.2.2 Dados comportamentais durante a derrota (Tabela 5)  

 

Durante a derrota, os animais que foram atacados e apresentaram 

comportamentos de defesa consistentes e pouca investigação social. Ao entrar na 

caixa do residente, os intrusos realizaram alguns comportamentos exploratórios. 

Neste momento, todos foram atacados pelo residente e apresentaram tentativas de 

fuga, com saltos e corridas pelo aparato. Também foram observados o up right 

defense e sideway defense. Todos esses comportamentos caracterizam a defesa 

ativa. Após isso, foram imobilizados pelo rato agressivo, e tanto os animais lesados 

como os intactos permaneceram boa parte do tempo congelados (freezing) na posição 

on the back, caracterizando a defesa passiva. Ademais, foi observado a completa 

ausência de comportamentos agressivos por parte dos intrusos. 

A MANOVA revelou um efeito global significante entre os grupos (Wilks 

lambda=0,2720; F(15, 52,832) =2,12, p=0,02289). Todavia, para os diversos 

comportamentos analisados, a ANOVA não revelou efeito principal entre os grupos (F 

(3,23) < 3,31; p>0,066; Tabela 5).    

 

4.2.3 Dados comportamentais durante o contexto (Tabela 6)  

 

Na exposição ao contexto, os animais controle mostraram-se hesitantes em 

entrar na Caixa do Residente, mantendo-se parte do tempo no Corredor, realizando 

os comportamentos de avaliação de risco: stretch attend, stretch approach e o crouch 

sniff. Não foram observados comportamentos de freezing, mas observou-se a fuga 

em alguns momentos, com os animais chegando próximo à caixa do residente, e 

rapidamente correndo de volta à caixa moradia. Praticamente toda movimentação 

observada pelos controles foi do tipo avaliação de risco, com pouco tempo gasto em 

comportamentos exploratórios (up right position e ambulação) e de auto-limpeza 

(grooming). Por outro lado, os animais lesados no AMv+RE apresentaram significativa 

diminuição nos comportamentos classificados como avaliação de risco e aumento nos 

comportamentos exploratórios, assim como passaram considerável parte do tempo na 

caixa do residente e no corredor, diferindo significativamente dos animais intactos. 
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Tabela 4 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o último dia da habituação (10º dia) no experimento 2. 
  

Grupos experimentais 
  

 

Intacto 
(n=7) 

 
 

RE 
(n=6) 

AMv+RE 
(n=7) 

 
 

Sham 
(n=7) 

Estatística 
F(3,23);p 

Medidas 
Espaço-temporais 

  

Caixa Moradia 54.8 ± 15.0 39.6 ± 3.8 67.8 ± 14.4 54.5 ± 12.7 0.46;=0.70 

Corredor 90.6 ± 10.9 111,7 ± 10.6 97.3 ± 10.7 121.4 ± 10.7 1.43;=0.25 

Caixa do residente 
154.3 ± 12.6 148.6 ± 9.4 134.7 ± 17.9 124.1 ± 10.7 0.98;=0.41 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 3.5 ± 1.6 10.0 ± 3.9 4.8 ± 0.9 11.5 ± 3.9 2.99;=0.05 

Exploração 276.2 ± 10.1 285.5 ± 4.7 288.6 ± 1.9 278.5 ± 4.0 0.9;=0.44 

Rearing 2.5 ± 0.7 0.25 ± 0.25 3.0 ± 1.3 3.8 ± 1.9 2.05;=0.13 

Grooming 18.1 ± 10.6 3.8 ± 1.8 3.7 ± 1.5 6.1 ± 2.5 0.39;=0.75 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni p≤0,006). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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Tabela 5 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o encontro agonístico (11º dia) no experimento 2. 
  

Grupos experimentais 
  

 

Intacto 
(n=7) 

RE 
(n=6) 

AMv+RE 
(n=7) 

Sham 
(n=7) 

Estatística 
F(3,23);p 

Itens comportamentais 
 

 

Defesa passiva 
480.9 ± 42.7 351.5 ± 36.8 413.8 ± 67.5 436.2 ± 52.9 0.71;=0.55 

Defesa ativa 
66.8 ± 14.2 168.16 ± 24.8 97.0 ± 14.8 76.1 ± 30.2 3.18;=0.04 

Locomoção 
31.4 ± 21.6 23.5 ± 13.2 51.3 ± 33.2 64.7 ± 35.5 0.44;=0.72 

Grooming 
2.0 ± 2.0 14.8 ± 6.5 5.3 ± 5.2 2.2 ± 2.1 2.06;=0.13 

Investigação social 
18.8 ± 14.8 32.3 ± 14.2 32.7 ± 29.6 20.8 ± 9.5 1.4;=0.26 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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Tabela 6 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante exposição ao (12º dia) no experimento 2. 
  

Grupos experimentais 
  

 

Intacto 
(n=7) 

RE 
(n=6) 

AMv+RE 
(n=7) 

Sham 
(n=7) 

Estatística 
F(3,23);p 

Medidas 
espaço-temporais 

 

 

Caixa moradia 69.0 ± 16.6 108.5 ± 41.4 27.8 ± 2.6* 123.5 ± 28.6 5.28;=0.006 

Corredor 176.0 ± 23.6 95.1 ± 22.4 95.3 ± 16.1 111.4 ± 18.2 1.55;=0.22 

Caixa do residente 55.3 ± 24.8 95.6 ± 23.0 176.8 ± 41.1 65.0 ± 15.7 2.44;=0.08 

Itens comportamentais 
 

 

Avaliação de risco 174.3 ± 13.1 141.5 ± 33.1 29.3 ± 8.1* 125.1 ± 22.0 16.21;=0.000007 

Exploração 112.0 ± 10.4 154.8 ± 32.7 264.6 ± 22.7 177.7 ± 25.3 1.69;=0.19 

Rearing 0.9 ± 0.3 1.5 ± 0.6 1.6 ± 0.8 1.1 ± 0.3 0.10;=0.95 

Grooming 11.2 ± 6.7 1.5 ± 0.8 4.6 ± 2.6 6.2 ± 2.0 1.31;=0.29 

Fuga 1.3 ± 0.7 0.5 ± 0.3 0.0 ± 0.0 2.2 ± 1.2 1.76;=0.18 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,006). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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A MANOVA revelou um efeito global entre os grupos durante a exposição ao 

contexto (Wilks lambda=0,0739; F(21, 49,365) =3,47; p=0,00016). Para as variáveis 

espaço temporal, a ANOVA revelou um efeito de grupo para o tempo de permanência 

na caixa moradia (F (3,23) = 5,28; p=0,006; Tabela 6), mas não para o tempo de 

permanência em outros locais do aparato (F (3,23) < 2,44; p>0,22; Tabela 6). Para as 

variáveis comportamentais a ANOVA revelou um efeito de grupo para a avaliação de 

risco (F (3,23) = 16,21; p<0,006; Tabela 6), mas não para os outros parâmetros 

comportamentais (F (3,23) < 1,76; p>0,18; Tabela 6). Comparado aos outros grupos 

experimentais, a análise pos-hoc (Newman-Keuls) revelou que os animais com lesão 

AMv+RE apresentaram um tempo sigificativamente menor de permanência na caixa 

moradia (Intacto: p=0,04; RE: p=0,02; Sham: p=0,007). Isso também foi observado 

com relação à avaliação de risco (Intacto: p=0,0001; RE: p=0,0001; Sham: p=0,0001). 

Em resumo, a lesão AMv+RE não parece interferir com as respostas defensivas 

durante o encontro agonístico, mas diminuem significantemente o tempo de 

permanência na caixa moradia e os comportamentos de avaliação de risco durante a 

exposição ao contexto. Sendo que neste momento não podemos saber se estas 

lesões influenciam a aquisição ou a expressão das respostas de medo condicionada 

a derrota social.   

 

4.3 EXPERIMENTO 3 (FIGURA 9)  

 

Os parâmetros descritos para injeção do vírus resultaram em expressão 

significativa e visível pela na parte ventral do núcleo anteromedial do tálamo (AMv), 

que se estendiam até a parte dorsal do núcleo anteromedial do tálamo (AMv) (Figura 

9). Foram usados 50 animais ao todo, para se obter todos os grupos experimentais. 

Todos os animais foram efetivamente atacados e derrotados pelos machos 

residentes, entretanto, só utilizamos animais em que a expressão do vírus foi 

significativa no AMv.  

 

Figura 9 – Fotomicrografia de corte coronal mostrando expressão da proteína 
fluorescente mCherry nos neurônios glutamatérgicos do AMv infectados com o 
DREADD. 
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Fonte: Rangel Jr (2017). 

 

4.3.1 Comparação entre animais inativados durante a derrota com DREADD ou sham 

 

4.3.1.1 Dados comportamentais durante o último dia de habituação (Tabela 7) 

 

Os dados mostraram que todos os intrusos se comportaram de forma 

semelhante durante a habituação. Os camundongos, nesta fase, apresentaram 

comportamentos exploratórios desinibidos na maior parte do tempo, e pouco tempo 

gasto com comportamentos de avaliação de risco. Eles não evitaram o compartimento 

II ou o anteparo que separa o compartimento II do III, não tendo sido observado pelo 

experimentador, diferença no tempo gasto entre o compartimento I e II. 

A MANOVA mostra diferença significativa (p<0,008) se considerar apenas o 

fator tratamento (Wilks lambda=0,190; F(6,10)=7,1; p=0,003) e o fator vírus (Wilks 

lambda=0,254; F(6,10)=4,9; p=0,013). Entretanto, não foi revelada interação 

significativa geral para o experimento (Wilks lambda=0,4312; F(6,10)=2,2; p=0,129).  

A ANOVA mostrou diferença significativa entre os grupos na avaliação de risco 

para o fator tratamento (F (1,15) = 15,07; p=0,001) e vírus (F (1,15) = 15,07; p=0,001), 

embora a interação desses dois fatores não mostre diferença significativa entre os 
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grupos (F (1,15) =7,59; p=0,01; Tabela 7). O pos-hoc (Newman-Keuls) mostrou que o 

grupo SHAM+SALINA apresentou menos comportamentos de avaliação de risco que 

todos os grupos experimentais (DREADD+SALINA: p=0,0004; SHAM+CNO: 

p=0,0009; CNO+DREADD: p=0,0005). Para as outras medidas comportamentais o 

efeito do fator tratamento (F (1,15) < 5,8; p>0,03; Tabela 7) e vírus (F (1,15) < 2,14; p>0,16; 

Tabela 7) não foi significativo entre os grupos, assim como não foi revelada diferença 

significativa entre os grupos na interação desses dois fatores (F (1,15) < 1,6; p>0,22; 

Tabela 7). Essas diferenças, embora estatisticamente significantes, não são 

relevantes biologicamente, dado que todos os animais mostraram poucos 

comportamentos de defesa condicionada. 

Para as medidas espaço-temporais, a ANOVA revelou diferença significativa 

entre os grupos experimentais para o fator tratamento, tanto para o tempo gasto no 

compartimento I (F (1,15) = 25,35; p=0,0001) quanto no compartimento II (F (1,15) = 19,08; 

p=0,0005). Entretanto, isso não foi observado para o fator vírus (F (1,15) < 3,33; p>0,09). 

Por fim, a interação desses dois fatores não teve diferença significativa entre os 

grupos experimentais na ANOVA (F (1,15) <0,11; p>0,74; Tabela 7). O pos-hoc 

(Newman-Keuls) mostrou que o grupo SHAM+SALINA ficou menos tempo no 

compartimento I do que os grupos DREADD+CNO (p=0,001) e SHAM+CNO 

(p=0,006). O grupo DREADD+SALINA também ficou menos tempo no compartimento 

I do que os grupos DREADD+CNO (p=0,008) e SHAM+CNO (p=0,03). Como citado 

para os comportamentos de defesa condicionada, essas diferenças não são 

relevantes biologicamente, dado que todos os animais apresentaram pouca esquiva 

do compartimento próximo ao residente. 

 

4.3.1.2 Dados comportamentais durante a primeira pré-derrota e a segunda derrota 

(Tabelas 8 e 9) 

 

No período de 5 minutos antecedendo a derrota (pré-derrota), em que o intruso 

foi exposto ao residente sem possibilitado de ser atacado, todos os intrusos se 

comportaram de forma semelhante. Nesta fase, os intrusos apresentaram 

comportamentos exploratórios desinibidos e pouco tempo gasto com comportamentos 

de avaliação de risco. Apesar da presença do residente do outro lado do anteparo, os 

camundongos não evitaram o compartimento II e o anteparo, semelhante ao que foi 

observado durante a habituação. 



54 

 

Tabela 7 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o último dia da habituação (5º dia) no experimento 3. 
Comparação feita entre animais inativados durante a derrota com DREADD ou sham. 
  

Grupos experimentais 

  

 

DREADD+CNO 
(n=5) 

 

 
 
 

DREADD+Salina 
(n=4) 

Sham+CNO 
(n=5) 

 

 
 
 

Sham+Salina 
(n=5) 

Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 153.2 ± 9.1 113.7 ± 6.3 138.0 ± 7.6 101.0 ± 4.0 0.01;=0.91 

Compartimento 2 146.8 ± 9.1 186.3 ± 6.3 162.0 ± 7.6 199.0 ± 4.0 0.11;=0.74 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 15.2 ± 3.8 10.5 ± 2.5 10.0 ± 0.8 1.6 ± 0.8 7.59;=0.02 

Exploração 278.4 ± 3.6 282.5 ± 2.9 278.0 ± 3.6 291.6 ± 2.4 1.6;=0.22 

Grooming 4.2 ± 1.5 6.25 ± 0.6 5.6 ± 1.3 4.8 ± 1.8 1.25;=0.27 

Rearing 2.2 ± 0.7 0.7 ± 0.6 6.4 ± 2.1 2.0 ± 1.3 0.24;=0.62 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 

os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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A MANOVA não revelou efeito geral no experimento para o fator tratamento 

(Wilks lambda=0,693; F (6,10) =0,7; p=0,631), mas revelou para o fator vírus (Wilks 

lambda=0,241; F (6,10)=5,2; p=0,01). Porém, não foi revelado efeito global na interação 

entre eles (Wilks lambda=0,8886; F (3,15)=0,2; p=0,965).  

A ANOVA não revelou diferença significativa para os fatores tratamento (F (1,15) 

< 2,15; p>0,16), vírus (F (1,15) < 5,54; p>0,03) e a interação entre eles (F (1,15) < 0,59; 

p>0,45; Tabela 8) nos comportamentos analisados. Para as medidas espaço-

temporais o resultado foi parecido seja para o fator tratamento (F (1,15) < 0,08; p>0,78), 

o fator vírus (F (1,15) < 2,01; p>0,17) e a interação entre eles (F (1,15) < 0,59; p>0,45; 

Tabela 8). 

Como observado nos outros experimentos, todos os animais foram derrotados e 

atacados imediatamente depois da retirada do anteparo. Quando colocados na caixa 

do residente, precisamente no compartimento II, os intrusos realizaram alguns 

comportamentos exploratórios. No momento em que foi retirado o anteparo, todos 

foram atacados pelo residente e apresentaram tentativas de fuga, com saltos e 

corridas pelo aparato e mostravam-se agitados e em busca de alguma saída após os 

ataques. Todos esses comportamentos caracterizam a defesa ativa. Após isso, 

apresentaram comportamentos de imobilidade, e todos os animais permaneceram um 

tempo congelados (freezing), caracterizando a defesa passiva. Foi observado a 

completa ausência de comportamentos agressivos por parte dos intrusos, dado que 

os residentes foram extremamente agressivos e permaneceram quase todo o tempo 

atacando. Ademais, todos os comportamentos observados foram relacionados à 

defesa, sendo ausente comportamentos exploratórios, auto-limpeza e investigação 

social. 

Não houve nenhum efeito significativo de acordo com a MANOVA para os 

fatores vírus (Wilks lambda=0,772; F(6,10) =2,1, p=0,163), tratamento (Wilks 

lambda=0,918; F(6,10) =0,60, p=0,550) e a interação entre esses fatores (Wilks 

lambda=0,730; F(6,10) =2,60, p=0,111).  

A ANOVA não revelou diferença significativa entre os grupos para os fatores 

vírus (F (1,15) < 3,76; p>0,07), tratamento (F (1,15) < 0,54; p>0,47) e a interação entre 

eles (F (1,15) < 4,90; p>0,05; Tabela 9). 
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Tabela 8 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante a primeira pré-derrota (6º dia) no experimento 3. Comparação 
feita entre animais inativados durante a derrota com DREADD ou sham.  
  

Grupos experimentais 

  

 

DREADD+CNO 
(n=5) 

 
 
 

 
DREADD+Salina 

(n=4) 
Sham+CNO 

(n=5) 

 
 
 

 
Sham+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  

espaço-temporais 
  

Compartimento 1 150.6 ± 16.0 160.5 ± 8.0 145.6 ± 6.7 139.0 ± 5.8 0.59;=0.45 

Compartimento 2 149.4 ± 16.0 139.5 ± 8.0 154.4 ± 6.7 161.0 ± 5.8 0.46;=0.51 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 19.6 ± 5.6 18.0 ± 6.6 17.2 ± 11.2 3.6 ± 1.9 0.51;=0.50 

Exploração 273.0 ± 8.3 279.0 ± 5.9 277.4 ± 11.7 294.0 ± 2.1 0.3;=0.57 

Grooming 2.6 ± 1.0 1.75 ± 0.9 3.2 ± 1.2 1.4 ± 0.8 0.09;=0.75 

Rearing 4.8 ± 2.4 1.25 ± 1.0 2.2 ± 1.1 1.0 ± 0.3 0.59;=0.45 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017).  
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Tabela 9 – Medidas comportamentais dos intrusos durante a segunda (7º dia) no experimento 3. Comparação feita entre animais 
inativados durante a derrota com DREADD ou sham. 
  

Grupos experimentais 

  

 

DREADD+CNO 

(n=5) 

DREADD+Salina 

(n=4) 

Sham+CNO 

(n=5) 

Sham+Salina 

(n=5) 

Interação 

F(1,15);p 

Itens comportamentais   

Defesa passiva 220.0 ± 10.3 197.2 ± 31.6 215.8 ± 9.5 260.0 ± 6.0 4.74;=0.05 

Defesa ativa 80.0 ± 10.3 102.7 ± 24.8 84.2 ± 9.5 38.8 ± 6.2 4.90;=0.05 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,02). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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4.3.1.3 Dados comportamentais durante o contexto (Tabela 10)  

 

Na exposição ao contexto, os animais controle mostraram-se hesitantes em se manter 

no compartimento II e evitavam ativamente tocar e cheirar o anteparo: 

comportamentos de avaliação de risco foram observados na maior parte do tempo.  

Apesar disso, não foi observado freezing ou tentativa de fuga. Praticamente toda 

movimentação observada pelos controles foi do tipo avaliação de risco, com pouco 

tempo gasto em comportamentos exploratórios (up right position e ambulação) e de 

auto-limpeza (grooming). Entretanto, os animais que receberam o DREADD e o CNO 

(CNO+DREADD) apresentaram significativa diminuição nos comportamentos 

classificados como avaliação de risco e aumento nos comportamentos exploratórios, 

assim como passaram o mesmo tempo no compartimento I e II, semelhante ao 

observado na habituação. 

De acordo com a MANOVA, houve um efeito significativo no comportamento 

dos animais durante a exposição ao contexto para o fator tratamento (Wilks 

lambda=0,264; F(6,10) =4,62; p=0,016) mas não para o fator vírus (Wilks lambda=0,354; 

F(6,10) =3,04; p=0,058). A MANOVA revelou efeito global entre os grupos na interação 

entre esses dois fatores (Wilks lambda=0,276; F(6,10) =4,36; p=0,02).  

A ANOVA mostrou, para os itens comportamentais, que há diferença 

significativa entre os grupos experimentais para os comportamentos de avaliação de 

risco, considerando tanto o fator tratamento (F (1,15) =30,9; p=0,00005) quanto para o  

fator vírus (F (1,15) =21,26; p=0,0003), e também a interação entre eles (F (1,15) =18,39; 

p=0,0006; Tabela 10). O pos-hoc (Newman-Keuls) mostrou que o grupo 

DREADD+CNO apresentou diminuição significativa com todos os grupos 

experimentais (DREADD+Salina: p=0,0001; SHAM+CNO: p=0,0001; SHAM+SALINA: 

p=0,0001; Tabela 10). O restante dos itens comportamentais não apresentou 

diferença significativa entre os grupos experimentais, considerando isoladamente 

tanto o fator tratamento (F (1,15) < 6,14; p>0,023) quanto o fator vírus (F (1,15) < 4,41; 

p>0,05) e a interação entre esses dois fatores (F (1,15) < 1,25; p>0,28; Tabela 10).  

Considerando as medidas espaço-temporais, a ANOVA não mostrou que há 

uma diferença significativa no tempo gasto entre os grupos experimentais tanto para 

o fator tratamento (F (1,15) < 8,61; p>0,01) quanto para o fator vírus (F (1,15) < 5,10; 

p>0,01) e a interação entre esses fatores (F (1,15) < 1,43; p>0,25; Tabela 10).  
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Tabela 10 – Medidas comportamentais dos intrusos durante exposição ao contexto (8º dia) no experimento 3. Comparação feita 
entre animais inativados durante a derrota com DREADD ou sham. 
  

Grupos experimentais 

  

 

DREADD+CNO 
(n=5) 

 
 
 

 
DREADD+Salina 

(n=4) 
Sham+CNO 

(n=5) 

 
 
 

 
Sham+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 143.4 ± 16.0 1.7 ± 6.3 202.0 ± 11.8 245.2 ± 17.9 1.42;=0.25 

Compartimento 2 156.6 ± 16.0 186.3 ± 6.3 98.0 ± 11.8 54.8 ± 17.9 0.10;=0.75 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 20.0 ± 4.8* 184.5 ± 17.5 157.0 ± 26.1 212.2 ± 34.1 18.4;=0.0006 

Exploração 276.6 ± 3.8 111.0 ± 15.6 138.8 ± 27.6 85.8 ± 34.1 0.03;=0.86 

Grooming 1.6 ± 0.8 2.75 ± 1.6 3.8 ± 1.6 1.8 ± 1.6 1.25;=0.28 

Rearing 1.6 ± 1.4 1.5 ± 1.3 0.4 ± 0.3 0.2 ± 0.2 0.03;=0.85 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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4.3.2 Comparação entre animais inativados durante a derrota ou o contexto 

 

4.3.2.1 Dados comportamentais durante o último dia de habituação (Tabela 11) 

 

Os comportamentos observados não foram diferentes daqueles já citados para 

a primeira parte do experimento.  

A MANOVA não revelou efeito geral para o fator fase do tratamento (Wilks 

lambda=0,550; F(6,8)=1,1; p=0,442) e nem para o fator tratamento (Wilks 

lambda=0,326; F(6,8)=2,8; p=0,09). Por fim, também não foi revelado efeito na 

interação desses dois fatores (Wilks lambda=0,652; F(3,15)=0,7; p=0,651).  

Além disso, a ANOVA fatorial não mostrou diferença significativa se 

considerado apenas o fator fase do tratamento (F (1,15) < 2,5; p>0,134) ou tratamento  

 (F (1,15) < 7,32; p>0,02) para os comportamentos analisados, assim como também não 

há diferença entre os grupos na interação desses dois fatores (F (1,15) < 1,31; p>0,27; 

Tabela 11). Para as medidas espaço-temporais, a ANOVA também não revelou 

diferença significativa entre os grupos tanto para o fator fase do tratamento (F (1,15) < 

0,98; p>0,34) e tratamento (F (1,15) < 3,59; p>0,08). A interação desses dois fatores 

também não causou diferença significativa entre os grupos para as medidas espaço-

temporais (F (1,15) < 2,48; p>0,13; Tabela 11). 

 

4.3.2.2 Dados comportamentais durante a primeira pré-derrota e a segunda derrota 

(Tabelas 12 e 13) 

 

Na pré-derrota, foi observado o mesmo padrão de comportamento que no 

último dia da habituação. Os intrusos apresentaram comportamentos exploratórios 

desinibidos e pouco tempo gasto com comportamentos de avaliação de risco. Apesar 

da presença do residente do outro lado do anteparo, os camundongos não evitaram o 

compartimento II e o anteparo, semelhante ao que foi observado durante a 

habituação. 

A MANOVA não revelou efeito significativo seja para o fator fase de tratamento 

(Wilks lambda=0,328; F(6,8)=2,73; p=0,09), o fator tratamento (Wilks lambda=0,491; 

F(6,8)=1,38; p=0,327)  e a interação entre eles dois (Wilks lambda=0,381; F(6,8)=2,16; 

p=0,154).  
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Tabela 11 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o último dia da habituação (5º dia) no experimento 3. 
Comparação feita entre animais inativados durante a derrota ou o contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Derrota+CNO 
(n=5) 

 
 
 

 
Derrota+Salina 

(n=4) 
Contexto+CNO 

(n=5) 

 
 
 

 
Contexto+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  

espaço-temporais 
  

Compartimento 1 153.2 ± 9.1 113.7 ± 6.3 124.0 ± 8.7 120.2 ± 15.7 7.25;=0.02 

Compartimento 2 146.8 ± 9.1 186.3 ± 6.3 176.0 ± 8.7 179.8 ± 15.7 6.54;=0.02 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 15.2 ± 3.8 10.5 ± 2.5 10.7 ± 5.3 6.7 ± 3.1 5.80;=0.03 

Exploração 278.4 ± 3.6 282.5 ± 2.9 286.5 ± 5.6 285.3 ± 3.8 1.0;=0.32 

Grooming 4.2 ± 1.5 6.25 ± 0.6 2.0 ± 1.4 7.0 ± 1.2 2.4;=0.13 

Rearing 2.2 ± 0.7 0.75 ± 0.6 0.75 ± 0.4 1.0 ± 0.6 0.12;=0.88 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017)
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Entretanto, a ANOVA mostrou diferença significativa entre os grupos nos 

comportamentos de avaliação de risco se considerar apenas o fator fase de 

tratamento (F (1,15) =17,33; p=0,001), apesar de não revelar essa diferença para o fator 

tratamento (F (1,15) =2,35; p=0,148) e a interação entre eles (F (1,15) =4,67; p=0,05; 

Tabela 12). Também foi revelada diferença pela ANOVA nos comportamentos 

exploratórios para o fator fase do tratamento (F (1,15) =14,82; p=0,002). E embora 

também não tenha sido revelado diferença significativa para o fator tratamento (F (1,15) 

=8,50; p=0,01), foi revelada diferença significativa na interação dos dois fatores (F (1,15)  

=9,88; p=0,007, Tabela 12). A análise pos-hoc revelou que para os comportamentos 

de avaliação de risco, o grupo CONTEXTO+SALINA apresentou mais 

comportamentos desse tipo do que todos os grupos experimentais 

(Salina+DERROTA: p=0,003; CNO+DERROTA: p=0,004; CNO+CONTEXTO: 

p=0,02). Para os comportamentos exploratórios, a análise pós-hoc revelou que o 

grupo CONTEXTO+SALINA apresentou menos comportamentos exploratórios que 

todos os grupos experimentais (Salina+DERROTA: p=0,001; CNO+DERROTA: 

p=0,001; CNO+CONTEXTO: p=0,001). Isso se deve a dois animais que apresentaram 

mais comportamentos de defesa que os outros. Biologicamente não apresenta 

relevância para o experimento, visto que eles apresentaram um comportamento 

aberrante devido a alguma variável não relevante para o experimento. 

Como observado nos outros experimentos, todos os animais foram derrotados 

e atacados imediatamente depois da retirada do anteparo. Não foi observado nenhum 

comportamento diferente dos que já foram descritos no experimento 3. 

Na segunda derrota, a MANOVA não revelou efeito significativo tanto para o 

fator fase de tratamento (Wilks lambda=0,980; F(6,8) =0,26, p=0,618), quanto para o 

fator tratamento (Wilks lambda=0,993; F(6,8) =0,08, p=0,781) e a interação entre eles 

(Wilks lambda=0,864; F(6,8) =2,04, p=0,176).  

A ANOVA também não mostrou diferenças significativas entre os grupos seja 

para o fator fase de tratamento (F (1,15) < 0,26; p>0,61), o fator tratamento (F (1,15) < 

0,08; p>0,78) e a interação entre eles (F (1,15) < 2,04; p>0,17; Tabela 13). 

 

4.3.2.3 Dados comportamentais durante o contexto (Tabela 14)  

 

Na exposição ao contexto, os animais controle mostraram-se hesitantes em se manter 

no compartimento II e evitavam ativamente tocar e cheirar o anteparo:  
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Tabela 12 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante a primeira pré-derrota (6º dia) no experimento 3. Comparação 
feita entre animais inativados durante a derrota ou o contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Derrota+CNO 
(n=5) 

 
 

 
 

Derrota+Salina 
(n=4) 

Contexto+CNO 
(n=5) 

 
 

 
 

Contexto+Salina 
(n=5) 

Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 150.6 ± 16.0 160.5 ± 8.0 165.5 ± 3.1 193.2 ± 8.0 0.08;=0.78 

Compartimento 2 149.4 ± 16.0 139.5 ± 8.0 134.5 ± 3.1 106.8 ± 8.0 1.34;=0.26 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 19.6 ± 5.6 18.0 ± 6.6 39.0 ± 10.7 135.0 ± 27.3 4.67;=0.05 

Exploração 273.0 ± 8.3 279.0 ± 5.9 254.7 ± 12.3 145.5 ± 24.5 9.88;=0.008 

Grooming 2.6 ± 1.0 1.75 ± 0.9 4.7 ± 1.8 14.3 ± 3.0 2.8;=0.11 

Rearing 4.8 ± 2.4 1.25 ± 1.0 1.5 ± 0.2 5.2 ± 2.7 2.43;=0.14 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 



64 

 

Tabela 13 – Medidas comportamentais dos intrusos durante a segunda derrota (7º dia) no experimento 3. Comparação feita entre 
animais inativados durante a derrota ou o contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Derrota+CNO 

(n=5) 

Derrota+Salina 

(n=4) 

Contexto+CNO 

(n=5) 

Contexto+Salina 

(n=5) 

Interação 

F(1,15);p 

Itens comportamentais 

 

 

Defesa passiva 220.0 ± 10.3 197.2 ± 31.6 181.5 ± 21.1 215.5 ± 13.1 2.04;=0.17 

Defesa ativa 80.0 ± 10.3 102.7 ± 24.8 118.5 ± 21.1 84.5 ± 13.1 2.04;=0.17 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,02). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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comportamentos de avaliação de risco foram observados na maior parte do tempo.  

Também não foi observado freezing ou tentativa de fuga. Toda movimentação 

observada pelos controles foi do tipo avaliação de risco, com pouco tempo gasto em 

comportamentos exploratórios (up right position e ambulação) e de auto-limpeza 

(grooming). Porém, os animais que que receberam o CNO antes das duas derrotas e 

consequentemente tiveram o AMv inativados durante a derrota (CNO+DERROTA),  

apresentaram significativa diminuição nos comportamentos de avaliação de risco e 

um aparente aumento nos comportamentos exploratórios, assim como aparentemente 

passaram o mesmo tempo no compartimento I e II, semelhante ao observado na 

habituação. 

De acordo com a MANOVA, houve efeito significativo no comportamento dos 

animais durante a exposição ao contexto levando-se em consideração o fator fase de 

tratamento (Wilks lambda=0,125; F(6,8) =9,29; p=0,003) e tratamento (Wilks 

lambda=0,140; F(6,8) =8,18; p=0,004). Por fim, também foi revelado efeito global na 

interação desses dois fatores (Wilks lambda=0,18; F(6,8) =6,06; p=0,01).   

Para os itens comportamentais, a ANOVA mostrou diferença significativa entre 

os grupos experimentais para os comportamentos de avaliação de risco considerando 

tanto o fator fase de tratamento (F (1,15) =38,85; p=0,00003) quanto o fator tratamento 

(F (1,15) =29,73; p=0,0001) e a interação entre esses fatores (F (1,15) =29,9; p=0,0001; 

Tabela 14). A análise pos-hoc (Newman-Keuls) mostrou que o grupo CNO+DERROTA 

apresenta diminuição significativa comparado a todos os grupos controles 

(Salina+DERROTA: p=0,0001; CNO+CONTEXTO: p=0,0002; SALINA+CONTEXTO: 

p=0,0001; Tabela 14).  

Não foi revelada diferença significativa nos comportamentos exploratórios para 

a interação dos dois fatores (F (1,15) =4,99; p=0,04; Tabela 17). Entretanto, para o fator 

fase do tratamento, houve uma diferença significativa entre os grupos experimentais 

(F (1,15) =10,70; p=0,005), o que não foi observado para o fator tratamento (F (1,15) 

=0,41; p=0,52). A análise pos-hoc (Newman-Keuls) mostrou que o grupo 

CNO+DERROTA apresenta diminuição significativa comparado aos grupos  

CNO+CONTEXTO (p=0,008) e SALINA+CONTEXTO (p=0,03), embora isso não 

tenha sido observado se comparado com o grupo SALINA+DERROTA (p=0,06). 

O restante dos itens comportamentais não apresentou diferença significativa 

entre os grupos considerando tanto o fator fase de tratamento (F (1,15) < 1,46; p>0,24)  
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Tabela 14 – Medidas comportamentais dos intrusos durante exposição ao contexto (8º dia) no experimento 3. Comparação feita 
entre animais inativados durante a derrota ou o contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Derrota+CNO 
(n=5) 

 
 
 

 
Derrota+Salina 

(n=4) 
Contexto+CNO 

(n=5) 

 
 
 

 
Contexto+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 143.4 ± 16.0 219.0 ± 18.9 253.3 ± 15.2 214.1 ± 15.9 6.82;=0.02 

Compartimento 2 156.6 ± 16.0 81.0 ± 18.9 46.7 ± 15.2 84.9 ± 15.9 8.32;=0.01 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 20.0 ± 4.7* 184.5 ± 17.5 222.7 ± 30.6 214.3 ± 10.7 29.9;=0.0001 

Exploração 276.6 ± 3.8 111.0 ± 15.6 75.0 ± 29.8 78.3 ± 11.3 4.99;=0.04 

Grooming 1.6 ± 0.8 3.0 ± 1.6 1.0 ± 0.5 3.7 ± 1.8 0.13;=0.71 

Rearing 1.8 ± 1.6 1.5 ± 1.3 1.3 ± 15.2 3.7 ± 1.2 0.46;=0.5 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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e tratamento (F (1,15) < 1,09; p>0,31) quanto a interação entre esses dois fatores (F 

(1,15) < 0,46; p>0,50; Tabela 14).  

Para as medidas espaço-temporais, a ANOVA não revelou diferenças 

significativas entre os grupos experimentais, seja para o fator fase de tratamento (F 

(1,15) < 6,37; p>0,025), para o fator tratamento (F (1,15) < 1,39; p>0,258) ou a interação 

entre esses fatores (F (1,15) < 8,32; p>0,01; Tabela 14).  

 

4.3.3 Comparação entre animais inativados antes da derrota e expostos ao residente 

ou somente ao contexto  

 

4.3.3.1 Dados comportamentais durante o último dia de habituação (Tabela 15) 

 

Neste experimento, assim como observado nos outros experimentos, todos os 

intrusos se comportaram de forma semelhante durante a habituação. De forma geral, 

estavam desinibidos e não apresentaram comportamentos de avaliação de risco de 

forma significativa. O compartimento II e o anteparo não foram evitados e eles 

passaram quantidade de tempo semelhante nos compartimentos I e II. 

Para o fator tipo de contexto, a MANOVA revelou um efeito nesta fase (Wilks 

lambda=0,289; F(6,10)=4,1; p=0,02). Para o fator tratamento, porém, não foi revelado 

efeito (Wilks lambda=0,411; F(6,10)=2,4; p=0,108), assim como também não foi 

revelado na interação entre esses dois fatores (Wilks lambda=0,404; F(6,10)=2,5; 

p=0,10).  

Entretanto, a ANOVA mostrou diferença significativa entre os grupos para o fator tipo 

de contexto na avaliação de risco (F (1,15) =21,48; p=0,0003). Entretanto, essa 

diferença não foi visualizada para o fator tratamento (F (1,15) =2,41; p=0,14) e nem para 

a interação entre eles (F (1,15) =5,80; p=0,03; Tabela 15). O pos-hoc (Newman-Keuls) 

mostrou que o grupo Com residente+CNO teve significativamente menos 

comportamentos de avaliação de risco que todos os outros grupos (Com 

residente+Salina: p=0,001; Sem residente+salina: p=0,0009; Sem residente+CNO: 

p=0,001). Para os outros comportamentos, a ANOVA não mostrou diferença 

significativa entre os grupos experimentais, seja para o fator tipo de contexto (F (1,15) 

< 7,22; p>0,02), o fator tratamento (F (1,15) < 0,62; p>0,44) e a interação entre eles (F 

(1,15) < 2,44; p>0,13; Tabela 15). Como observado na primeira comparação, essa  
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Tabela 15 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante o último dia da habituação (5º dia) no experimento 3. 
Comparação feita entre animais expostos ao contexto com residente ou somente ao contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Com residente+CNO 
(n=5) 

 
 

 
 
 

Com residente+Salina 
(n=4) 

Sem 
residente+CNO 

(n=5) 

 
 

 
 

Sem 
residente+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 133.8 ± 5.1 135.8 ± 6.2 153.2 ± 9.1 113.8 ± 6.3 7.26;=0.02 

Compartimento 2 166.2 ± 5.1 164.2 ± 6.2 146.8 ± 9.1 186.2 ± 6.3 6.45;=0.02 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 0.8 ± 0.7 5.6 ± 1.5 15.2 ± 3.8 10.5 ± 2.5 5.80;=0.03 

Exploração 287.2 ± 2.9 283.8 ± 3.4 278.4 ± 3.7 282.5 ± 2.9 1.0;=0.32 

Grooming 4.8 ± 0.8 4.0 ± 1.1 4.2 ± 1.5 6.25 ± 0.6 2.43;=0.14 

Rearing 7.2 ± 2.6 6.6 ± 2.2 2.2 ± 0.7 0.7 ± 0.6 0.88;=0.36 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 

os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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diferença não apresenta relevância biológica, visto que todos os grupos apresentaram 

poucos comportamentos de defesa nessa fase.  

Para as medidas espaço-temporais, a ANOVA não mostrou diferença 

significativa entre os grupos para o fator tipo de contexto (F (1,15) < 0,18; p>0,67), o 

fator tratamento (F (1,15) < 6,05; p>0,02) e a interação entre eles (F (1,15) < 7,26; p>0,01; 

Tabela 15).  

  

4.3.3.2 Dados comportamentais durante a primeira pré-derrota e a segunda derrota 

(Tabelas 16 e 17) 

 

Na pré-derrota, também não foi observado uma quantidade significativa de 

comportamentos defensivos. Os intrusos apresentaram comportamentos 

exploratórios desinibidos e pouco tempo gasto com comportamentos de avaliação de 

risco. Apesar da presença do residente do outro lado do anteparo, os camundongos 

não evitaram o compartimento II e o anteparo, semelhante ao que foi observado 

durante a habituação. 

A MANOVA não revelou efeito seja para o fator tipo de contexto (Wilks 

lambda=0,658; F(6,10)=0,9; p=0,551), o fator tratamento (Wilks lambda=0,841;  

F(6,10)=0,3; p=0,915) e a interação entre eles (Wilks lambda=0,749; F(6,10)=0,6; 

p=0,754).  

A ANOVA não mostrou diferença significativa entre os grupos tanto para o fator 

tipo de contexto (F (1,15) < 2,72; p>0,11), quanto para o fator tratamento (F (1,15) < 0,36; 

p>0,55) e a interação entre eles (F (1,15) < 2,06; p>0,17; Tabela 16). Para as medidas 

espaço-temporais a ANOVA também não mostrou diferença significativa entre os 

grupos tanto para o fator tipo de contexto (F (1,15) < 1,49; p>0,24), quanto para o fator 

tratamento (F (1,15) < 0,96; p>0,34) e a interação entre eles (F (1,15) < 0,99; p>0,70; 

Tabela 16). 

Como observado nos outros experimentos, todos os animais foram derrotados 

e atacados imediatamente depois da retirada do anteparo. Não houve observações 

discrepantes ao que já foi citado nos outros experimentos. 

Na segunda derrota, a MANOVA não revelou efeito significativo tanto para o 

fator tipo de contexto (Wilks lambda=0,890; F(2,14) =0,9, p=0,445), quanto para o fator 

tratamento (Wilks lambda=0,785; F(2,14) =1,9, p=0,184) e a interação entre eles (Wilks 

lambda=0,918; F(2,14) =2,04, p=0,549).  
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Tabela 16 – Medidas espaço-temporais e comportamentais durante a primeira pré-derrota (6º dia) no experimento 3. Comparação 
feita entre animais expostos ao contexto com residente ou somente ao contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Com residente+CNO 
(n=5) 

 
 

 
 
 

Com residente+Salina 
(n=4) 

Sem 
residente+CNO 

(n=5) 

 
 

 
 

Sem 
residente+Salina 

(n=5) 
Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 131.8 ± 5.9 147.8 ± 13.6 150.6 ± 16.0 160.5 ± 8.0 0.00;=0.99 

Compartimento 2 168.2 ± 5.9 152.2 ± 13.6 149.4 ± 16.0 139.5 ± 8.0 0.15;=0.70 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 33.4 ± 8.4 32.8 ± 1.5 19.2 ± 5.6 18.0 ± 6.5 0.03;=0.85 

Exploração 262.0 ± 8.0 261.0 ± 3.4 273.0 ± 8.3 279.0 ± 5.9 0.2;=0.69 

Grooming 2.2 ± 0.5 2.4 ± 1.1 2.6 ± 1.0 1.75 ± 0.9 0.01;=0.89 

Rearing 2.4 ± 1.0 3.8 ± 2.2 4.8 ± 2.3 1.25 ± 1.1 2.06;=0.17 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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Tabela 17 – Medidas comportamentais dos intrusos durante a segunda derrota (7º dia) no experimento 3. Comparação feita entre 
animais expostos ao contexto com residente ou somente ao contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Com residente+CNO 

(n=5) 

Com residente+Salina 

(n=4) 

Sem 
residente+CNO 

(n=5) 

Sem 
residente+Salina 

(n=5) 

Interação 

F(1,15);p 

Itens comportamentais 

 

 

Defesa passiva 256.4 ± 16.2 203.4 ± 22.5 220.0 ± 10.3 197.2 ± 31.6 0.54;=0.47 

Defesa ativa 42.6 ± 16.2 96.6 ± 22.5 80.0 ± 10.3 102.7 ± 24.8 0.58;=0.45 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,02). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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A ANOVA também não mostrou diferenças significativas entre os grupos seja 

para o fator tipo de contexto (F (1,15) < 1,12; p>0,30), o fator tratamento (F (1,15) < 3,5; 

p>0,08) e a interação entre eles (F (1,15) < 0,58; p>0,45; Tabela 17). 

 

4.3.3.3 Dados comportamentais durante o contexto (Tabela 18)  

 

Na terceira fase do experimento, que também foi chamada de Contexto, 

observou-se os mesmos comportamentos de avaliação de risco para todos os grupos 

controles e uma diminuição nos comportamentos defensivos nos animais que foram 

expostos apenas ao cheiro do residente e foram inativados durante a derrota (grupo 

CNO+Sem residente). Interessantemente, os animais que foram inativados antes do  

contexto com o CNO mas foram expostos ao residente (grupo CNO+Com residente), 

apresentaram os mesmos comportamentos de defesa dos grupos controles.  

Apesar dessas constatações qualitativas, de acordo com a MANOVA, não 

houve efeito significativo para o fator tipo de contexto (Wilks lambda=0,411; F(6,10) 

=2,31; p=0,11). Entretanto, para o fator tratamento, a MANOVA revelou efeito 

significativo (Wilks lambda=0,214; F(6,10) =6,1; p=0,006) que não foi revelado na 

interação entre os dois fatores  (Wilks lambda=0,579; F(6,10) =1,21; p=0,37).  

A ANOVA revelou diferença significativa entre os grupos para os 

comportamentos de avaliação de risco, se considerarmos o fator tipo de contexto (F 

(1,15) = 12,91; p=0,002) e o fator tratamento (F (1,15) = 15,97; p=0,001) isoladamente. 

Entretanto, não foi constatada diferença significativa entre os grupos experimentais 

na interação entre esses dois fatores, dado a correção de Bonferroni (F (1,15) = 6,75; 

p=0,02; Tabela 18). A análise pos-hoc (Newman-Keuls) mostrou que o grupo 

CNO+Sem residente apresentou menos comportamentos de avaliação de risco do 

que todos os outros grupos (Salina+Sem residente: p=0,0009; CNO+Com residente: 

p=0,0006; Salina+Com residente: p=0,0005; Tabela 18). 

Para os comportamentos exploratórios, a ANOVA também revelou diferença 

significativa entre os grupos para o fator tipo de contexto (F (1,15) = 15,13; p=0,001), 

mas não revelou para o fator tratamento (F (1,15) = 1,21; p=0,287) e nem para a 

interação entre esses fatores (F (1,15) = 0,37; p=0,548; Tabela 18). Para os outros 

comportamentos, não foi revelada diferença entre os grupos tanto para o fator tipo de  
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Tabela 18 – Medidas comportamentais dos intrusos durante a exposição ao contexto (8º dia) no experimento 3. Comparação feita 
entre animais expostos ao contexto com residente ou somente ao contexto. 
  

Grupos experimentais 

  

 

Com residente+CNO 
(n=5) 

 
 
 

 
 

Com residente+Salina 
(n=5) 

Sem 
residente+CNO 

(n=5) 

 
 
 

 
Sem 

residente+Salina 
(n=4) 

Interação 
F(1,15);p 

Medidas  
espaço-temporais 

  

Compartimento 1 198.4 ± 20.0 246.4 ± 11.2 143.4 ± 16.0 219.0 ± 18.9 0.82;=0.37 

Compartimento 2 101.6 ± 20.0 53.6 ± 11.2 156.6 ± 16.0 81.0 ± 18.9 0.00;=0.93 

Itens comportamentais   

Avaliação de risco 226.8 ± 47.9 260.2 ± 15.8 20.0 ± 4.7 184.5 ± 17.5 6.75;=0.02 

Exploração 71.4 ± 47.1 36.2 ± 16.3 276.8 ± 3.8 111.3 ± 15.8 0.37;=0.54 

Grooming 0.4 ± 0.3 1.4 ± 0.8 1.6 ± 0.9 2.7 ± 1.6 0.02;=0.87 

Rearing 1.4 ± 0.9 2.2 ± 1.5 1.6 ± 1.4 1.5 ± 1.3 0.00;=0.95 

Valores estão expressos em Média + SEM do tempo em segundos durante 5-min de tempo de observação. * diferença estatisticamente significante de todos 
os grupos experimentais (p≤0,05). (valor de p da ANOVA ajustado pela correção de Bonferroni, p≤0,008). 
Fonte: Rangel Jr (2017). 
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contexto (F (1,15) < 0,88; p>0,36), o fator tratamento (F (1,15) < 0,68; p>0,42) e a interação 

entre eles (F (1,15) < 0,027; p>0,87; Tabela 18).  

 No caso das medidas espaço-temporais, a ANOVA não revelou diferença 

significativa entre os grupos considerando o fator tipo de contexto (F (1,15) < 4,13; 

p>0,05), o fator tratamento (F (1,15) < 8,94; p>0,009) e a interação entre esses dois 

fatores (F (1,15) < 0,82; p>0,37; Tabela 18). 

 Em resumo, verificamos que animais sem o vírus não têm o AMv inativado e 

que apenas a inativação durante as derrotas e com o contexto sem residente abole 

os comportamentos de defesa condicionada. Além disso, podemos afirmar que os 

neurônios glutamatérgicos possuem papel na aquisição da memória.  
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 EVIDÊNCIA DE PAPEL DO LHAJD NO CONTEXTO NA DERROTA SOCIAL 

 

 Usando o paradigma estabelecido no laboratório (FATURI; RANGEL JR et al., 

2014) no experimento 1, testamos qual o papel do LHAjd na resposta de medo inato 

durante a derrota social e de medo condicionado ao contexto associado à derrota 

social usando lesões citotóxicas provocadas pelo NMDA. Observamos que durante a 

derrota social, o intruso com lesão do LHAjd não possui alterações nos 

comportamentos de defesa inatos. Era possível que fosse observado algum efeito no 

comportamento social, dado que o LHAjd se projeta maciçamente para o PMdm, 

importante componente na expressão dos comportamentos de defesa inata na derrota 

social (FATURI; RANGEL JR et al., 2014; HAHN; SWANSON, 2012; MOTTA et al., 

2009). 

Notamos, porém, que os intrusos portadores de lesão no LHAjd perdem a 

resposta contextual, o que é evidente com a diminuição dos comportamentos de 

avaliação de risco e aumento de comportamentos exploratórios. Este fato pode ser 

explicado pelo fato desse sítio estar retransmitindo informações do sistema septo-

hipocampal para o PMDdm e PAGdm, que estão na expressão das respostas 

condicionadas ao contexto associado à derrota social (FATURI; RANGEL JR et al., 

2014).  

O sistema septo-hipocampal, por sua vez, é um sítio importante para a 

integração da memória contextual. Estudos anteriores mostraram que o 

condicionamento contextual na derrota social envolve mecanismos de aprendizado no 

hipocampo (MARKHAM et al., 2010). O sistema septo-hipocampal, particularmente o 

septo lateral (LS), possui conexões recíprocas e maciças com o LHAjd (HAHN; 

SWANSON, 2012). Um importante fato sobre o LS é que ele apresenta maior 

expressão de Fos nos animais que foram derrotados, particularmente na exposição 

ao contexto (FATURI; RANGEL JR et al, 2014). Tal estrutura também recebe 

projeções do subículo e CA1, estruturas que também se projetam diretamente para o 

LHAjd (HAHN; SWANSON, 2012; RISOLD; SWANSON, 1997). Provavelmente, o LS 

é o componente mais importante do sistema septo-hipocampal para os 

comportamentos de defesa condicionada na derrota social, e deve ser de suma 

importância os estudos das conexões entre esse núcleo e o LHAjd. 
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Um fato interessante observado com o LHAjd é que ele apresenta significativo 

aumento de expressão de Fos no estresse de imobilização (MOTTA; CANTERAS, 

2015). O PMDdm, um dos alvos do LHAjd, também tem um aumento significativo na 

expressão de Fos na imobilização, embora não seja tão alto quanto o observado na 

derrota social (MOTTA; CANTERAS, 2015). O LHAjd acaba destoando dos outros 

núcleos hipotalâmicos envolvidos na derrota social, como o MPN e o VMHvl, que não 

apresentam aumento na expressão de proteína Fos em situações fora do 

comportamento social (HAHN; SWANSON, 2012; MOTTA; CANTERAS, 2015). 

Provavelmente, a função do LHAjd não está relacionada diretamente ao 

comportamento social como o que é observado no VMHvl e no MPN, mas ele apenas 

repassa para esse sistema hipotalâmico informações do ambiente relacionadas à 

restrição. O estresse de restrição na derrota social ocorre devido às condições 

experimentais, que permite que o residente agressivo encurrale o intruso na derrota, 

sendo um tipo de imobilização física, transmitida ao LHAjd por suas aferências com o 

sistema septo-hipocampal.  As conexões do LHAjd com o MEA e os núcleos MPN e 

VMHvl fazem a associação desse sistema de detecção da restrição com os sistemas 

envolvidos no comportamento social (HAHN; SWANSON, 2012).  

O que os dados em questão revelaram, é que essa associação do estresse de 

restrição com o comportamento social não é importante para a expressão do 

comportamento de defesa inata, e sim no processamento da memória contextual. No 

momento da derrota, para a expressão dos comportamentos de defesa, a 

agressividade do residente deve ser o componente mais importante, mesmo que a 

estratégia de defesa deva ser diferente visto a impossibilidade de fuga da situação.  

Dado as conexões do LHAjd e os efeitos das lesões, podemos concluir que esse 

núcleo apresenta papel na expressão dos comportamentos de defesa condicionada 

ao contexto da derrota social.Ademais, seria interessante analisar os efeitos de lesões 

no LHAjp também, que apresenta conexões semelhantes ao LHAjd. 

 

5.2 PAPEL DO AMV NA DEFESA CONDICIONADA À DERROTA SOCIAL 

 

No experimento 2, foi testado o papel da parte ventral do núcleo anteromedial 

(AMv) nos comportamentos de defesa na derrota social, principalmente, durante o 

contexto. Deve-se salientar que as lesões acabaram por se estender ao núcleo 

reuniens (RE), visto ser difícil conseguir lesões restritas exclusivamente ao AMv. A 



77 

 

inclusão de um controle com lesões restritas ao RE permite concluir que os efeitos 

observados no comportamento se devem às lesões no AMv. Os controles sham 

permitiram reforçar a suspeita de que os procedimentos cirúrgicos não alteraram o 

comportamento dos animais durante os testes.  

De acordo com os dados obtidos, as lesões iontoforéticas de NMDA não 

causaram mudanças significativas nos comportamentos de defesa durante a derrota, 

apesar de existir um aumento não significativo nas respostas ativas nos animais 

lesados no AMv+RE. Essas lesões, apesar disso, fizeram com que as repostas de 

defesa contextuais fossem praticamente abolidas na exposição ao ambiente onde 

ocorreu a derrota social. A redução drástica das respostas contextuais de medo ao 

ambiente associado a derrota social sugere que esta alça talâmica esteja 

influenciando na aquisição ou expressão das respostas condicionadas.  Dados de 

nosso laboratório com inativações pontuais com muscimol, estudando as respostas 

contextuais na ameaça predatória, indicam que o AMv tem um papel na aquisição e 

não na expressão do medo contextual quando um rato é exposto a um predador, como 

um gato (DE LIMA et al., 2016).  

Nos experimentos de lesão, o núcleo reuniens foi afetado, mas como mostrado 

com o controle com lesões restritas a esse núcleo, não houve alterações nos 

comportamentos de defesa. O núcleo reuniens é um núcleo da linha média do tálamo 

e que possui importantes conexões com o sistema hipocampal (SWANSON; KÖHLER 

; BJÖRKLUND, 1987; VERTES et al., 2015). Tais conexões poderiam indicar algum 

tipo de papel desse núcleo na formação da memória na derrota social. Entretanto, 

como mostraram os controles com lesão no núcleo reuniens, não existe influência 

deste na memória da derrota social, assim como foi mostrado no paradigma que se 

estuda a defesa condicionada ao contexto em ratos expostos a um predador, também 

com lesões de NMDA (CARVALHO-NETO et al., 2010). Tem sido sugerido, porém, 

que apesar das conexões do reuniens sugerirem algum papel na formação da 

memória, o núcleo reuniens influencia a defesa condicionada não para formar a 

memória em si, mas modulando a generalização dos comportamentos de defesa após 

um evento traumático (XU; SÜDHOF, 2013). Neste sentido, outros controles deveriam 

ser feitos para testar essa hipótese, em contextos não associados à derrota social em 

si.  

Dado esses resultados com lesões do AMv e as inativações feitas no 

paradigma de exposição ao gato, foi decidido estudar o efeito de inativações pontuais 



78 

 

do AMv durante a derrota social (Experimento 3). Usamos a farmacogenética nos 

experimentos com camundongos, por ser uma técnica que permite manipular tipos 

neuronais específicos. Usamos esse tipo de técnica para verificar se o AMv está 

envolvido na aquisição e/ou expressão das respostas contextuais. Foram realizadas, 

primeiramente, inativações dos neurônios glutamatérgicos do AMv com CNO, 

somente durante a derrota social. Os animais utilizados apresentavam a expressão 

da enzima Cre recombinase em neurônios glutamatérgicos que expressavam a 

vesícula transportadora de glutamato do tipo II (vglut2). Este tipo de neurônio 

glutamatérgico é o que ocorre no tálamo como um todo, incluindo o AMv (ALLEN 

INSTITUTE FOR BRAIN SCIENCE, 2004; KANEKO; FUJYIAMA, 2002). Os dados 

reforçam a hipótese de que o AMv está envolvido na aquisição, dado que a inativação 

antes da derrota claramente diminui os comportamentos de defesa condicionada ao 

contexto da derrota social. Tal resultado é semelhante às inativações com muscimol 

antes da exposição ao gato (DE LIMA et al., 2016). Ademais, os neurônios 

glutamatérgicos têm papel importante neste processo visto que apenas estes 

neurônios foram inativados durante os experimentos e isso foi suficiente para que o 

comportamento de defesa condicionada fosse abolido. A comparação foi feita com um 

controle salina e com animais que receberam o CNO, mas sem ter o AMv infectado 

pelo DREADD.  Os dados mostraram que não há efeito do CNO sem interação com o 

DREADD, o que mostrou que esse fármaco não influencia os comportamentos sociais 

e de defesa dos animais se eles não possuírem os neurônios infectados com o vírus. 

Apesar de ser considerado um fármaco inerte, existem estudos que atestam algum 

efeito no organismo, principalmente por haver uma taxa de conversão para o fármaco 

anti-dopaminérgico, a clozapina (MCLAREN et al., 2016). Provavelmente, a dose 

utilizada (1 mg/kg) não foi o suficiente para suscitar os efeitos observados no trabalho 

de McLaren et al. (2016) na locomoção com doses de 5 mg/kg. 

 Após esse experimento, decidiu-se comparar o efeito dessa inativação na 

aquisição ou na expressão da memória. A inativação antes do contexto não provocou 

nenhuma alteração no comportamento dos animais, corroborando a hipótese de que 

o AMv é importante somente para a aquisição e não para a expressão da defesa 

condicionada. Entretanto, testes adicionais devem ser feitos para verificar se esse 

núcleo apresenta papel em processos pós aquisição, como consolidação e 

reconsolidação da memória e se outros tipos de neurônios são importantes para esses 

processos. 
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 Para entendermos os resultados observados, precisamos entender as 

conexões do PMD (CANTERAS; SWANSON, 1992). Essas conexões estariam 

levando as informações do circuito sexualmente dimórfico ao AMv. O AMv, por sua 

vez, influencia a formação da memória graças a conexões indiretas e diretas com o 

córtex entorrinal e o pré-subículo (DE LIMA et al., 2016). Ele se projeta tanto 

diretamente como indiretamente (via Área Cingulada) para o pré-subiculo. O pré-

subículo, por sua vez, influencia a via perforante medial, via projeções para o córtex 

entorrinal medial (SWANSON; KÖHLER; BJÖRKLUND, 1987). O AMv também se 

projeta diretamente ao córtex entorrinal lateral, que é parte da via perfurante lateral do 

hipocampo (SWANSON; KÖHLER; BJÖRKLUND, 1987). O hipocampo por sua vez, 

notadamente sua parte ventral, tem sido reconhecido como uma importante estrutura 

na formação da memória afetiva, tanto na exposição a um gato (e seu odor) quanto 

ao choque nas patas (PENTKOWSKI et al., 2006).  

Em resumo, o papel do AMv na formação da memória pode se resumir em ligar 

o sistema hipotalâmico de defesa, responsável pela integração das pistas feromonais 

e contextuais, com o hipocampo e áreas do córtex pré-frontal, formando a memória 

responsável pelos comportamentos de defesa condicionada. Markham et al. (2012) 

mostrou evidências de que áreas do córtex pré-frontal são importantes na formação 

da derrota condicionada, que apesar de não ser um medo condicionado contextual, 

pode dar luz às bases neurais do medo condicionado na derrota social. Importante 

ressaltar que apesar de áreas do córtex aferentadas pelo AMv possam estar também 

envolvidos em outros fenômenos mnemônicos da derrota social, o papel desse núcleo 

talâmico provavelmente se resume ao medo contextual, e não ao condicionado a 

estímulos específicos, como demonstrado em estudos utilizando choque nas patas 

em que todos os núcleos do tálamo anterior são lesados (DUPIRE et al., 2013; 

MARCHAND et al., 2014). Essa hipótese traça um circuito de formação de memória 

semelhante aquele observado na defesa condicionada ao predador (CARVALHO-

NETTO et al., 2010; DE LIMA et al, 2016). 

Seguindo o raciocínio de que o AMv é importante para o medo contextual e não 

para fenômenos associados a estímulos específicos, como é o caso da derrota 

condicionada, as inativações com CNO no AMv antes das derrotas não afetaram o 

medo condicionado se o residente está presente do outro lado da parede de acrílico. 

Neste caso, comparado com o grupo que foi exposto apenas ao contexto com o cheiro 

do residente, a inativação do AMv não foi capaz de abolir os comportamentos de 
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avaliação de risco e a esquiva da placa de acrílico, não apresentando diferenças 

significativas entre os grupos que receberam CNO e salina, se o residente está 

presente no outro lado da placa de acrílico. Sendo assim, seria esperado que os 

animais com o AMv inativado apresentassem comportamento semelhante ao 

observado nas pré-derrotas, o que não aconteceu, visto que eles claramente 

apresentaram comportamentos de defesa condicionada aos residentes agressores na 

reexposição. Apesar desse efeito significativo ser apenas uma tendência, houve uma 

diminuição nos comportamentos de avaliação de risco somente no grupo que não foi 

exposto ao residente e que recebeu o CNO. Ao ser feita a análise pos-hoc, isso é 

corroborado. Provavelmente, o tamanho da amostra influenciou na significância 

estatística, e aumentar o número de animais nos experimentos deve ser fundamental 

para confirmar a tendência observada. 

A presença do residente parece ser um estímulo extremamente relevante, visto 

que os animais apresentam comportamentos de defesa mais claros e evitam a parede 

de acrílico muito mais que os animais expostos a um contexto apenas com o cheiro 

do residente. Concluímos, então, que uma reexposição ao residente não é 

exatamente uma exposição ao contexto da derrota. Esta situação envolve um o 

reconhecimento social e não uma associação de um evento aversivo com o ambiente. 

O estudo do reconhecimento social tem sido feito através da derrota social, visto que 

estudos anteriores com ratos e hamsters mostraram que os animais derrotados 

apresentam maior comportamento de defesa aos indivíduos que os atacaram 

(BLANCHARD et al., 1995; LAI; JOHNSTON, 2002; PETRULLIS et al, 2004; 

POTEGAL et al., 1993; RAZZOLI et al., 2006; RAZZOLI et al., 2007). No nosso 

paradigma, embora sejam necessários mais controles para verificar o reconhecimento 

social (deve-se verificar, por exemplo, se o intruso apresenta comportamentos de 

defesa menos consistentes com um macho que ele não tenha sido derrotado 

previamente e se em um ambiente neutro, mas com o residente agressor, o animal 

derrotado apresenta os comportamentos de defesa), pode ser extremamente útil em 

estudos de vias neurais do reconhecimento social, tanto para o residente, quanto para 

o intruso. Também deve-se salientar o fato de que não foi feito um grupo adicional 

para comparar o efeito da inativação do AMv antes da derrota no contexto com 

residente e no contexto sem residente: por isso, os dados colhidos, neste caso, 

possuem caráter preliminar, sendo necessários experimentos adicionais para concluí-

los.  



81 

 

Provavelmente, as pistas olfatórias específicas do residente influenciaram 

outras vias de formação da memória, principalmente por meio do MEA e BST, que 

são importantes estruturas no comportamento social de roedores, desde 

comportamentos de defesa, até agressão e comportamento sexual (CANTERAS et 

al.,1995; DONG; SWANSON, 2004; MOTTA et al., 2009; HASHIKAWA et al., 2016). 

Lai et al. (2005), usando imuno-histoquímica para proteína Fos e Erg-1, mostraram 

que estruturas relacionadas ao sistema olfatório e formação de memória são ativadas 

no reconhecimento social, como o córtex piriforme anterior, as camadas CA1 e CA3 

do hipocampo dorsal anterior, o giro denteado e o córtex perirrinal. Eles também 

demonstraram que a inativação da camada CA1 do hipocampo dorsal anterior diminui 

a esquiva do animal derrotado ao animal agressor (LAI et al., 2005). Assim, o AMv 

poderia ter um papel no reconhecimento social também, dado que sua função está 

intimamente ligada às funções da formação hipocampal, entretanto, não verificamos 

esse papel. 

Nossos resultados, por fim, reforçam a hipótese de um papel do AMv no medo 

contextual unicamente, tendo pouco ou nenhum papel em condicionamento feito por 

pareamento de estímulos condicionados e incondicionados e no reconhecimento 

social. 

  

5.3 O USO DE CAMUNDONGOS NO ESTUDO DA DERROTA SOCIAL 

 

Ao elaborar o paradigma para uso da farmacogenética nos camundongos 

transgênicos, observamos que esses animais são modelos experimentais melhores 

que ratos para estudos de agressão e derrota social. Enquanto que com ratos 

frequentemente não ocorriam encontros agonísticos convincentes, os camundongos 

sempre apresentavam comportamento agressivo. A literatura apoia essa observação 

e camundongos são animais frequentemente usados para estudos das vias neurais, 

farmacologia e genética da agressão (MICZEK et al., 2001). A biologia da espécie 

favorece esse uso pois ela reflete uma organização social frequentemente composta 

por machos extremamente territoriais e isolados das unidades sociais compostas por 

fêmeas e sua prole (BERDOY; DRICKAMER, 2007; MICZEK et al., 2001).  

Com relação às linhagens utilizadas nos experimentos, comparações entre 

linhagens de camundongos de laboratório mostraram que as linhagens “outbred”, 

como CD-1 e Swiss, são mais agressivas e menos ansiosas, semelhantes a 
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camundongos não domesticados (PARMIGIANI et al., 1999). De fato, constatamos 

que os comportamentos agressivos na linhagem CD-1 são muito estáveis, mostrando 

serem excelentes animais como residentes no paradigma usado. Além disso, como 

mostrado por Parmigiani et al. (1999), a linhagem C57/B6 é mais ansiosa, 

apresentando comportamentos de avaliação de risco mais pronunciados, sendo uma 

boa linhagem para estudos de ansiedade e medo, dado a estabilidade desses 

comportamentos em tal linhagem. Por conta dessa estabilidade, os tempos de 

interação e o número de animais utilizados por grupos puderam ser diminuídos. 

Apesar disso, uma segunda derrota, embora não fosse estritamente necessária, 

mostrou aumentar a estabilidade para apresentação dos comportamentos de defesa 

condicionada ao contexto. Vale ressaltar, que da mesma forma que foi feito com ratos, 

o contexto também deve ter o cheiro do residente agressivo. O cheiro do residente 

agressivo também não é inatamente amedrontador, visto que durante os 5 minutos de 

interação antes da derrota, com exceção de dois animais no grupo 

SALINA+CONTEXTO, não apresentaram comportamentos de defesa consistentes. 

Interessante notar que o comportamento diferenciado desses dois animais foi 

suficiente para tornar significativas a diferença desse grupo com os demais.  

Os aparatos experimentais também puderam ser simplificados, entretanto, 

baseando-se no modelo com ratos, tivemos que nos atentar a um importante ponto 

no estudo do medo condicionado ao contexto. Para se evitar o problema de não 

identificar o “conflito de interesses” que ocorre quando os roedores se encontram em 

um “estado ansioso” na observação do animal em uma única caixa, com dimensões 

relativamente reduzidas (para revisão, ver BLANCHARD; GRIEBEL; BLANCHARD,  

2003; BLANCHARD et al., 1995), colocamos a parede de acrílico na caixa do 

residente. Esse procedimento deu uma referência ao animal, para que ele pudesse 

“escolher” onde ficar, caso pudesse evitar algum lugar aversivo e foi essencial para o 

teste comportamental na fase da pré-derrota (permitindo verificar a ocorrência de 

algum medo inato ao residente). No contexto, a parede de acrílico era o lugar mais 

próximo ao residente agressivo e funcionou como uma importante pista contextual. 

Assim, o animal podia ativamente evitar a parede de acrílico, que era removida 

imediatamente antes de se iniciar a derrota, ficando no denominado compartimento I 

(que nada mais era que a porção mais longe da parede de acrílico, tomando como 

referência uma linha imaginária que passa exatamente no meio da porção da caixa 

explorada pelo intruso), realizando os comportamentos de avaliação de risco. De fato, 
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esse procedimento foi eficiente para identificar com clareza os comportamentos 

exploratórios desinibidos e os comportamentos de avaliação de risco. Como 

observado em animais que apresentaram a defesa condicionada no contexto, animais 

derrotados e que se lembravam das derrotas, ativamente evitavam o compartimento 

II, ficando a maior parte do tempo no compartimento I, realizando a avaliação de risco. 

Esse mesmo princípio que permitiu verificar os comportamentos de defesa 

condicionada em ratos (BLANCHARD et al., 1995; CEZÁRIO et al., 2008; FATURI; 

RANGEL JR et al., 2014; LAI; JOHNSTON, 2002; PETRULLIS et al., 2004; RIBEIRO-

BARBOSA et al., 2005). 

 É importante ressaltar que durante o encontro agonístico, os intrusos 

apresentaram pouca variabilidade nos comportamentos de defesa principalmente na 

segunda derrota. Todos animais apresentaram as típicas posturas de defesa passiva 

e frequentemente tentavam fugir do aparato. Os ataques do residente agressivo foram 

bem mais intensos do que os observados em ratos, o que resulta na completa 

ausência de investigação social, rearing, grooming e locomoção nos camundongos 

intrusos.  

Um procedimento bastante útil para a estabilização dos comportamentos de 

defesa nos camundongos foi a habituação. Em estudos com exposição predatória e 

nos estudos da derrota social com ratos, foi mostrado que a habituação exaustiva ao 

ambiente onde ocorrerá o teste comportamental é crítica para a estabilização das 

respostas de defesa, tanto inatas como contextuais (FATURI; RANGEL JR et al., 

2014; RIBEIRO-BARBOSA et al., 2005). Foi observado que nos primeiros dias de 

exposição ao aparato, os animais apresentam comportamentos de avaliação de risco. 

Após o longo período de habituação, os animais chegam ao quinto dia sem 

apresentarem qualquer comportamento de avaliação de risco durante a exploração 

do aparato. Dessa forma, é possível afirmar que os comportamentos de defesa 

apresentados durante o encontro agonístico e durante a exposição ao contexto são 

devidos à experiência aversiva com o residente, e não a uma provável exposição a 

um ambiente desconhecido pelo intruso. Deve-se ressaltar que a fase de pré-derrota 

não é uma habituação por ser adicionado um elemento novo: a presença do residente. 

Por isso, observou-se um aumento em comportamentos de avaliação de risco nesta 

fase em muitos animais, embora não tenha sido significativo. Como mostrado com o 

experimento em que é feita uma reexposição ao residente agressivo, a derrota foi 

fundamental para que os animais apresentassem comportamento de defesa 
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consistente quando exposto ao residente impossibilitado de atacar. É notável que na 

maior parte do tempo durante a primeira pré-derrota os intrusos não derrotados 

pareciam não se importar com a presença do residente do outro lado da placa de 

acrílico. Interessantemente, já na segunda pré-derrota, os animais apresentaram mais 

comportamentos de avaliação de risco e ficaram menos tempo próximo à placa de 

acrílico, embora menos do que na segunda exposição.  

Embora os estudos comparando as pré-derrotas com uma terceira reexposição 

ao residente tenham caráter preliminar, sendo necessário grupos adicionais para uma 

comparação mais precisa, eles demonstram que o paradigma em questão pode ser 

utilizado também para testar o reconhecimento social. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados reforçam a hipótese de que o LHAjd tem importância na 

expressão da defesa condicionada na derrota social e que o AMv tem importância na 

aquisição. As lesões no LHAjd mostram que existe papel desse núcleo hipotalâmico 

nos comportamentos de avaliação de risco durante a exposição ao contexto. Tal 

resultado é consistente com uma observação feita em trabalho do nosso laboratório 

que mostra aumento da expressão da proteína Fos dessa região na exposição ao 

contexto (FATURI; RANGEL JR et al., 2014).  

O mesmo é observado com as lesões do AMv. Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados no modelo de exposição ao predador (CARVALHO-

NETTO et al., 2010; DE LIMA et al., 2016). Com o núcleo talâmico, é possível concluir 

que ele provavelmente está envolvido na aquisição, notadamente seus neurônios 

glutamatérgicos. Ademais, esse núcleo parece mais envolvido em respostas 

contextuais do que no reconhecimento social, dado que para esse último fenômeno 

biológico, outros sistemas, tais como aqueles que envolvem o MEA e o BST, devem 

ter mais importância.  

Por fim, concluímos a validade do uso de camundongos nos estudos das vias 

neurais da agressão e derrota social, e que eles são bons modelos para esses 

estudos. 
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