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RESUMO 

A amígdala tem sido vinculada a uma variedade de funções ligadas a respostas 

fisiológicas, comportamentais e endócrinas, relacionadas a estímulos emocionais. Esta região 

encefálica é composta por vários sub-núcleos, que embora pertencentes à mesma estrutura, podem 

se envolver em funções diferentes, o que torna o estudo de cada sub-núcleo de grande importância. 

Em um trabalho do nosso grupo de pesquisa, sugerimos que a amígdala basomedial (BMA) está sob 

ativação tônica, participando desta forma do controle cardiovascular de ratos, controlando respostas 

exacerbadas frente situações de estresse social. Partindo do pressuposto que mudanças autonômicas 

podem ser caracterizadas como causa ou efeito do comportamento do tipo ansiedade, o nosso 

objetivo é avaliar, por meio de manipulações químicas e quimiogenéticas, a influência da BMA nas 

repostas comportamentais do tipo ansiedade, bem como suas conexões com outras regiões cerebrais 

envolvidas nestas respostas. Para isso, um grupo de ratos Wistar recebeu o implante de cânulas-guia 

direcionados à BMA, bilateralmente, para injeção de drogas. Após sete dias, observamos que a 

inibição química da BMA por meio da microinjeção bilateral do agonista GABAA, muscimol 

(100pmol/100nL), diminuiu a interação social (IS) entre pares de animais. Por outro lado, 

observamos que ao ativarmos quimicamente esta região, pela microinjeção bilateral do antagonista 

GABAA, Bicuculline methochloride (BMC) (10pmol/100nL), houve aumento na IS entre os ratos. 

Apesar disso, ambas, inibição e ativação química da BMA não alteraram os parâmetros 

comportamentais analisados no teste de campo aberto (CA). Além do efeito ansiolítico entre pares 

de animais, a ativação química da BMA aumentou a atividade neuronal na região do núcleo do leito 

da estria terminal (BNST) e hipotálamo dorsomedial (HDM), além de demonstrar uma forte 

tendência de aumento nas regiões da área preóptica medial (mPOA) e coluna ventrolateral da 

substância cinzenta periaquedutal (vlPAG). A inibição química da BMA, por sua vez, não alterou a 

atividade neuronal das regiões analisadas, apesar da forte tendência de aumento de atividade na 

mPOA. Já outro grupo de ratos Wistar foi separado em dois sub-grupos: um deles recebeu a infusão 

na BMA de DREADD AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry e o outro de AAV5-CaMKII-

hM3D(Gs)-IRES-mCitrine, e ambos infectam preferencialmente neurônios glutamatérgicos 

(400nL, bilateralmente). Após cinco semanas, no sub-grupo Gq, foi implantado uma sonda de 

telemetria para posterior aferição de pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC) e temperatura 

corporal. Observamos que, a ativação quimiogenética dos neurônios glutamatérgicos da BMA, após 
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injeção i.p. de CNO (3mg/Kg), no sub-grupo Gq, aumentou a IS entre os ratos, sem efeitos no teste 

de CA. Já no sub-grupo Gs nenhum efeito foi observado em ambos os testes comportamentais. Na 

semana seguinte vimos que a ativação quimiogenética da BMA, nos animais do sub-grupo Gq, 

reduziu os aumentos de FC, PA e de temperatura corporal provocados pelo estresse por contenção. 

Após estresse, a ativação quimiogenética da BMA no sub-grupo Gs não foi capaz de alterar o 

comportamento dos animais. Já a redução do comportamento do tipo ansiedade social no sub-grupo 

Gq não ocorreu após estresse. Estes resultados sugerem que, tanto o bloqueio dos receptores 

gabaérgicos, quanto a ativação quimiogenética de neurônios glutamatérgicos na BMA, reduzem o 

comportamento do tipo ansiedade social e respostas de estresse, exercendo influência nestas 

situações por meio de conexões com regiões encefálicas também envolvidas em situações de defesa.  
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ABSTRACT 

The amygdala has been associated with a variety of functions linked to physiological, 

behavioral and endocrine responses related to emotional stimuli. This brain region is comprised of 

multiple sub-nuclei, which although belonging to the same structure may be involved in different 

functions, which makes the study of each sub-nuclei of great importance. Previous studies from our 

laboratory, suggested that basomedial amygdala (BMA) is under tonic activation, thus participating 

in the cardiovascular control of rats, controlling exacerbated responses to social stress. Based on the 

assumption that autonomic responses can be characterized as the cause or effect on anxiety, our aim 

is to evaluate, by chemical and chemogenetic manipulations, the BMA influence on anxiety-like 

behavioral responses, as well its connections with other brain regions involved in these responses. 

For this, a group of Wistar rats received guide cannula bilaterally in the BMA for drug injections. 

Seven days later, we observed that BMA chemical inhibiton caused by a bilateral injection of the 

GABAA receptor agonist, muscimol (100pmol/100nL), decreased the social interaction (SI) between 

pairs of animals. On the other hand, BMA chemical activation by bilateral injection of the GABAA 

receptor antagonist, Bicuculline methochloride (BMC) (10pmol/100nL), increases the SI between 

pairs of animals. Nevertheless, both BMA chemical inhibition and activation did not alter the 

behavioral parameters analyzed in the open field test (OF). Additionally, the BMA chemical 

activation increased the neuronal activity in the bed nucleus of the stria terminalis (BNST) and 

dorsomedial hypothalamus (DMH), besides an increasing tendency in the medial preoptic area 

(mPOA) and ventrolateral periaqueductal gray matter (vlPAG). The BMA chemical inhibition did 

not alter the neuronal activity in the analyzed regions, besides an increasing tendency in the mPOA. 

Another group of Wistar rats were divided in two groups: one received BMA infusion of AAV5-

CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry DREADD e the other one of AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-

mCitrine DREADD, both preferentially infect glutamatergic neurons (400nL, bilaterally). Five 

weeks later, in the Gq group, a telemetry probe was implanted for measurement of arterial pressure 

(PAM), heart rate (HR) and body temperature. We noted that the chemogenetic activation of the 

BMA glutamatergic neurons, after CNO (3mg/Kg) i.p. injection, in Gq group increased SI between 

animals, without effects on the OF test. In the Gs group no effect was observed in both behavioral 

tests. One week later, we noted that BMA chemogenetic activation, in Gq group, reduced the 

increases in PAM, HR and core body temperature evoked by restrain stress. After stress, the BMA 
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chemogenetic activation, in Gs group, was not able to affect the animals’s behavior. Morover, the 

reduction in social anxiety-like behavior in the Gq group was not present after stress. These results 

suggest that both blocked of gabaergic receptor, and chemogenetic activation of glutamatergic 

neurons within BMA reduces social anxiety-like behaviour and stress responses, exerting influence 

on these responses through connections with encephalic regions also involved in defense situations. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 
1.1 – Amígdala 

 
A amígdala é uma estrutura esferoide e alongada, em formato de amêndoa e foi 

identificada pela primeira vez no início do século XIX por Karl Friedrich Budarch. Budarch a 

descreveu originalmente como um grupo de células que agora é conhecido como complexo 

basolateral da amígdala. Subsequentemente, um grande número de estruturas que circundam o 

complexo basolateral foi identificado em muitas espécies, constituindo o que é hoje conhecido como 

complexo amigdaloide (Sah et al., 2003). Tal complexo está situado, na maioria dos mamíferos, na 

parte ventral do telencéfalo, próxima a porção terminal do corno inferior do ventrículo lateral, 

adjacente ao hipocampo e lateralmente ao trato óptico (Knapska et al., 2007). De fato, o complexo 

amigdaloide é estruturalmente diverso, constituído por vários subnúcleos, os quais são distinguidos 

com base em sua citoarquitetura, histoquímica e nas conexões internuclear e intranuclear que fazem 

em várias situações (LeDoux, 2007). Então, embora pertencentes a mesma estrutura, cada subnúcleo 

pode se envolver em diferentes circuitos cerebrais com funções diversas, fazendo com que a 

amígdala não constitua uma única unidade anatômica ou funcional (Schiller, 2011).  

Diferentes autores tem agrupado o complexo amigdaloide de diversas maneiras, 

usando diferentes critérios, mas o número, nomenclatura e a extensão de cada subnúcleo 

permanecem controversos (Knapska et al., 2007). Uma das primeiras descrições anatômica foi 

proposta por Johnston, em 1923, que dividiu a amígdala em um sistema de duas partes baseado em 

uma análise comparativa de material vertebrado. Ele distinguiu: 1) um grupo corticomedial, 

filogeneticamente mais antigo, composto dos subnúcleos central, medial, cortical e lateral do trato 

olfatório; e 2) grupo basolateral, filogeneticamente mais novo, composto dos subnúcleos lateral, 

basal e basomedial (Johnston, 1923; Knapska et al., 2007). Com base em dados citoarquitetônicos 

e quimioarquitetônicos disponíveis na época, em 1998, o complexo amigdaloide foi agrupado em 

três divisões principais: 1) grupo profundo, com neurônios tipo piramidal (inclui o grupo lateral, 

basal e basomedial de Johnston); 2) grupo centromedial, os quais não possuem neurônios tipo 

piramidal (inclui os núcleos central e medial, bem como parte do núcleo cortical anterior e posterior 

de Johnston) e; 3) grupo superficial, constituído pelo núcleo cortical anterior, núcleo do trato 
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olfatório e córtex periamigdalóide (Mcdonald, 1998; Swanson e Petrovich, 1998). A partir destes 

estudos, outras subdivisões também foram classificadas, como ilustrado na figura 1. Estudos mais 

recentes propuseram a classificação da amígdala em quatro regiões (Figura 2) de acordo com sua 

disposição citoarquitetônica e hodológica, como: 1) amígdala “expandida”, assim denominada por 

se estender além de seus limites anatômicos e subdividindo-se nos núcleos da divisão central e 

divisão medial; 2) amígdala cortical, subdividida em complexo basolateral e em porções que se 

ligam às vias olfativas e vomeronasal; 3) áreas de transição, localizadas entre as porções ventral dos 

núcleos da base e a amígdala “expandida”; e 4) núcleos ainda não classificados, constituídos por um 

grande número de células dispersas na substância branca, substância inominata e porções do núcleo 

próprio da estria terminal (BST) (Alheid, Olmos, De e Beltramino, 1995; Rasia-Filho, Londero e 

Achaval, 2000). 

 
Figura 1: Divisões e subdivisões do complexo amigdalóide de ratos. O complexo foi dividido em três grupos: o 
centromedial (laranja), o basolateral (verde) e o cortical (marrom). Em cinza escuro são indicados os núcleos 
intercalados (In). CEc: núcleo central, subdivisão capsular; CEl: núcleo central, subdivisão lateral; CEm: núcleo 
central, subdivisão medial; COa: núcleo cortial, subdivisão anterior; COp: núcleo cortical, subdivisão posterior; 
BOT: núcleo do sono do trato olfatório; Bi: núcleo basal, subdivisão interediária; Bpc: núcleo basal, subdivisão 
parvocelular; BMmc: núcleo basomedial, subdivisão magnocelular; BMpc: núcleo basomedial, subdivisão 
parvocelular; Ld: núcleo lateral, subdivisão dorsal; Lvm: núcleo lateral, subdivisão ventromedial; Lvl: núcleo 
lateral, subdivisão ventrolateral; Md: núcleo medial, subdivisão dorsal; Mv: núcleo medial, subdivisão ventral; In: 
núcleo intercalado; Pir: córtex piriforme (Knapska et al., 2007). 
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Figura 2: Classificação da divisão do complexo amigdaloide com suas subdivisões anatômicas e seus componentes, 
conforme descrito por Alheid et al., 1995 e adaptado por Rasia-Filho et al., 2000. 

 
 
 

O primeiro indício de que a amígdala poderia ter um papel envolvido na emoção 

surgiu quando Kluver e Bucy (1937) demonstraram que lesões bilaterais no lobo temporal medial 
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mansidão, perda da responsividade emocional, exibição de comportamentos sexuais incomuns, 

entre outros (Klüver e Bucy, 1937; Phelps, 2006). Aproximadamente 20 anos mais tarde, Weiskrantz 

(1956) demonstrou que era a amígdala, que se situava dentro do lobo temporal medial, e cujo dano 

resultava na gama de comportamentos, conhecida por síndrome de Kluver-Bucy (Phelps, 2006; 

Weiskrantz, 1956). Desde esta época, a amígdala passou a ser foco primário dos pesquisadores 

interessados no sistema neural das emoções e é considerada uma das estruturas chave responsáveis 

pelas emoções humanas (Ledoux, 2000) devido ao seu papel na mediação de respostas 

comportamentais (sexuais e  socias) e endócrinas, adquiridas e inatas, relacionadas a estímulos 

emocionais (Nemcova et al., 2015; Knapska et al., 2007; Phelps, 2006). 

Estudos demonstraram que a amígdala está intimamente relacionada com a 

integração das respostas fisiológicas ao estresse, além de ter papel fundamental no controle das 

respostas do tipo ansiedade (Graeff et al., 1993; Linsambarth et al., 2017; Paredes et al., 2000). 

Juntamente com as descobertas sobre o papel da amígdala em processos que envolvem aspectos 

emocionais, houve um grande avanço nos estudos demonstrando a singularidade de seus subnúcleos. 

Pode-se observar que tais subnúcleos são ativados de maneiras seletivas frente a diferentes estímulos 

tais como ansiedade, medo, sensações de estresse e consolidação de memórias aversivas (Sah et al., 

2003). Nesse sentido, esses subnúcleos vêm sendo ao longo os anos estudos e caracterizados. Dentre 

eles, um dos mais estudados, é o subnúcleo basolateral da amígdala (BLA), que ao ser ativado 

quimicamente através de microinjeções de Bicuculline methiodide (BMI), antagonista de receptores 

GABAA (Sanders e Shekhar, 1991), bem como de aminoácido excitatório NMDA (N-metil D-

Aspartato), um agonista de receptores glutamatérgicos, produzem aumento de pressão arterial (PA) e 

frequência cardíaca (FC) em ratos (Abreu, de et al., 2015). Por outro lado, a inibição química da BLA, 

através de microinjeção de muscimol, agonista de receptores GABAA, reduz o aumento de PA e 

FC, provocados por exposição ao estresse (Kubo et al., 2004; Salomé, Ngampramuan e Nalivaiko, 

2007). Além disso, sabe-se  que a microinjeção na BLA de RP62203, um antagonista dos receptores 

serotoninérgicos 5-HT2A/2C, provocou aumento nas porcentagens de entrada e de tempo gasto nos 

braços abertos em testes no labirinto em cruz elevado (LCE), sem alterar o número de entradas nos 

braços fechados, sugerindo um efeito ansiolítico sem alteração da atividade locomotora (Carvalho 

et al., 2012). Já um estudo de Kubo (2004), mostrou que em ratos submetidos ao protocolo de 

estresse agudo por restrição observou-se um aumento na expressão da proteína c-fos na subdivisão 
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medial da amígdala (MeA), um indicativo de aumento da atividade neuronal nesta região. Além 

disso, a microinjeção de muscimol na MeA foi capaz de reduzir a resposta pressora obtida durante 

esse tipo de estresse (Kubo et al., 2004). Já a subdivisão lateral da amígdala (LA) teve sua atividade 

manipulada em um estudo, por meio da microinjeção de muscimol uma vez por dia durante quatro 

semanas, anteriormente a sessão de medo condicionado (um teste que inclui choque nas patas, 

seguido de incidência de luz). As infusões de muscimol reduziram as respostas de medo ao estímulo 

condicionado a níveis de pré-condicionamento, mesmo após o animal ter passado pelas quatro 

semanas de testes (Erlich, Bush e LeDoux, 2012). Já em 2013, estudos que a lesão exocítica da 

subdivisão central da amígdala (CeA), por ácido ibotênico, provocaram um aumento no tempo gasto 

nos braços abertos em teste no LCE em animais expostos a um protocolo de estresse crônico, 

sugerindo uma diminuição nas respostas do tipo ansiedade (Ventura-Silva et al., 2013). Mas em 

relação a subdivisão basomedial da amígdala (BMA), foco do nosso estudo, a literatura é escassa, 

uma vez que há poucos estudos acerca de sua função e caracterização, principalmente comparado 

as outras subdivisões.  

 

1.2 – Amígdala Basomedial 
 

Dos poucos estudos encontrados, Petrovich (1996) dividiu a BMA de ratos em dois 

grupos citoarquitetônicos: 1) BMA anterior (BMAa), ocupando a metade rostral da BMA e; 2) BMA 

posterior (BMAp), que ocupa a metade caudal da BMA. Ainda neste trabalho, utilizando-se da 

técnica com traçador anterógrado, demonstrou-se que a BMA faz conexões com outros núcleos 

encefálicos. Sugeriu-se que a porção BMAp envia projeções para a CeA, LA e núcleo do leito da 

estria terminal (BNST) e que, além da CeA e BNST, a porção BMAa também envia projeções para 

o MeA, área preóptica medial (mPOA) e esparsas fibras para o hipotálamo dorsomedial (HDM) 

(Petrovich et al., 1996). Adicionalmente, em recentes trabalhos utilizando técnicas avançadas de 

estimulação óptica, viu-se que a BMA recebe projeções, sendo o principal alvo, dentre os outros 

núcleos amigdaloides, do córtex pré-frontal ventromedial (infralímbico) e do hipocampo ventral 

(Adhikari et al., 2015; Kim e Cho, 2017). Em um estudo do nosso laboratório, mostramos que a 

BMA está constantemente ativada, exercendo um importante papel no controle de respostas 

cardiovasculares exacerbadas durante situações de estresse. O reforço desta condição, através de sua 
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ativação química, feita pela microinjeção de BMI, foi capaz de controlar as respostas de aumento 

de pressão arterial média (PAM) e FC provocadas por estresse social. Já a inibição química desta 

região, por meio da microinjeção de muscimol, provocou alteração dos mesmos parâmetros 

cardiovasculares, aumentando PAM e FC. Adicionalmente, observamos que esta resposta de 

inibição da BMA é abolida pela inibição química anterior do HDM, região importante na mediação 

das respostas funcionais ao estresse, sugerindo uma importante conexão entre essas duas regiões 

diante essas respostas (Mesquita et al., 2016).  

 

1.3 – Ansiedade 
 

A ansiedade é um dos importantes sentimentos que ocorrem normalmente (e 

regularmente), que podem ser observadas em todas as culturas humanas e em várias espécies 

animais (Wiedemann, 2015). A palavra ansiedade é derivada, no grego, do termo anshein e no latim 

seu sinônimo seria angustus. Esses termos significam falta de ar, constrição, estrangular, oprimir, 

sufocar, que são alguns dos sentimentos e sensações descritos por quem é acometido por um estado 

de ansiedade (Nardi, 2006; Graeff & Branão, 1999; Berrios, 1996).  

Evidências crescentes sugerem um aumento na incidência de pessoas jovens (menos 

de vinte e cinco anos), particularmente do sexo feminino, com uma taxa de uma a cada quatro 

relatando quadros de ansiedade, a qual, juntamente com a depressão, vem se tornando as 

dificuldades mais relatadas entre os jovens que buscam os serviços especializados em saúde mental 

(Wolpert, et al., 2018). Com isso, um dos maiores problemas médicos e de saúde pública hoje, são 

os transtornos de ansiedade, os quais derivam da patologia deste sentimento (Damasio e Carvalho, 

2013).  

Sabe-se que a ansiedade é imprescindível para a sobrevivência (Graeff et al., 2012), 

permitindo ao indivíduo diante uma ameaça ou perigo iminente, ficar atento e desempenhar tarefas 

de natureza cognitiva e motora necessárias para lidar com estas situações (Nardi, 1998). Esse 

princípio foi proposto no início do século XX, o qual é conhecido hoje como a lei de Yerkes-Dodson 

(1908), que sugere que existe um ponto ótimo de ansiedade necessário para que uma determinada 

tarefa seja executada da melhor maneira possível, formulando uma relação entre ansiedade e 

desempenho através de uma curva em “U” invertido. Contudo, níveis exageradamente elevados de 



9 
 

ansiedade prejudicam a execução (performance) da tarefa, o que pode levar à caracterização do seu 

aspecto patológico (Figura 3) ( Price, 2003; Cristian, 2007; Yerkes e Dodson, 1908). Em outras 

palavras, em níveis elevados e crônicos, a ansiedade pode levar a alterações fisiológicas e 

comportamentais, afetando a qualidade de vida das pessoas (Graeff et al., 2012). 

 

 
Figura 3: Figura representativa da lei de Yerkes-Dodson (adaptada de Cristian, 2007).  

 

 

A ansiedade é uma sensação difusa de apreensão que pode estar acompanhada de 

sensações físicas, as quais variam de indivíduo para indivíduo. Estas podem ser traduzidas como 

palpitações, sudorese excessiva, cefaleia, sintomas gastrointestinais, tonturas, desmaios, entre 

outros (Nardi, 1998). Além disso, a ansiedade é ainda considerada um estado emocional subjetivo, 

o que dificulta sua compreensão, podendo ser confundida com o medo. Muitas vezes os dois podem 

se sobrepor, porém, o medo está mais relacionado a ameaças percebidas e reais, sendo caracterizado 

por períodos de excitabilidade autonômica elevada para por exemplo, uma resposta de luta ou fuga. 

Já a ansiedade, está mais relacionada a um perigo potencial em situações em que o perigo é incerto, 

sendo caracterizada por períodos de vigilância, esquiva e tensão muscular. Para que ela se inicie, é 

necessário um estímulo que possivelmente aproxima o perigo, gerando conflito entre evasão e 

aproximação, por antecipação dos possíveis efeitos negativos (DSM-5, 2014; Graeff et al., 2012). 

Dessa forma, a ansiedade passa a ter aspecto patológico (transtornos de ansiedade), quando a 
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resposta diante à situação que a estimulou é desproporcional, ou até mesmo quando não existe um 

motivo real para o seu desencadeamento, ou ainda quando a duração e/ou intensidade da resposta é 

inadequada ao estímulo em questão (Gorestein, C, Andrade, 2009; Kaplan, Sadock e Grebb, 2007). 

Os transtornos de ansiedade são formados por uma extensa variedade de patologias 

neuropsiquiátricas, dentre as quais recebem destaque: transtorno generalizado de ansiedade (TAG), 

transtorno de ansiedade social (TAS) (fobia social), ataques de pânico, fobias (específicas), 

agorafobia, entre outros. (DSM-5, 2013; Leite Silveira et al., 2001). Eles compreendem um grupo 

heterogêneo de transtornos com diferentes características fisiológicas e etiologias, compartilhando 

a ansiedade como um dos sintomas e que podem surgir a partir de influências genéticas, impacto 

ambiental sobre o indivíduo (especialmente na infância) e estressores agudos que resultam em 

mudanças adaptativas (Wiedemann, 2015). Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5, 2013), o TAG foi classificado como um distúrbio crônico, com 

duração de pelo menos seis meses, caracterizado por uma preocupação excessiva e por uma 

apreensão não específica, desproporcional, irrealista sobre a probabilidade do acontecimento de 

eventos futuros. Tais sentimentos são difíceis de ser controlados pela pessoa, se tornando prejudicial 

tanto na vida pessoal, quanto profissional da mesma. Além disso, ele está associado com três ou 

mais dos seguintes sintomas: excitação fisiológica como agitação ou sensação de nervos à flor da 

pele; fadigabilidade; dificuldade de concentração e perda de memória; irritabilidade; perturbação do 

sono (Wiedemann, 2015; DSM, 2013). O TAS tem como característica essencial o medo ou 

ansiedade acentuados frente a uma ou mais situações em que o indivíduo é exposto a possível 

avaliação por outras pessoas. Exemplos incluem interação social (manter uma conversa com 

indivíduos que não são da família), ser observado (comendo ou bebendo) e situações de desempenho 

diante de outros. Com isso as situações sociais passam a ser evitadas pelo indivíduo, pois elas quase 

sempre causam ansiedade desproporcional ao risco real de ser avaliado negativamente por outra 

pessoa ou as consequências oriundas dessa avaliação negativa. Já os ataques de pânico, apesar de 

não poderem ser considerados como um transtorno mental, é caracterizado por um surto abrupto de 

medo e ansiedade combinado com sintomas físicos, como taquicardia, sufocação, tremores, náusea, 

sudorese, desconforto abdominal, tontura e sintomas cognitivos como medo de perder o controle ou 

enlouquecer e medo de morrer. Eles podem ocorrer no contexto de alguns transtornos de ansiedade, 

além de outros transtornos mentais (como depressão) e algumas condições médicas. Eles geralmente 



11 
 

têm um início súbito e são imprevisíveis ou ocorrem antes ou durante situações específicas. A 

duração dos ataques de pânico é curta e varia entre alguns minutos até cerca de poucas horas. O 

transtorno de pânico, em si, está associado a níveis altos de incapacidade social, profissional e física, 

caracterizados por ataques de pânico inesperados recorrentes. Mas se estes ataques estiverem 

relacionados a situações específicas, eles podem levar o indivíduo a evitar estes eventos específicos 

e a agorafobia se desenvolve, o que se sustenta por períodos mais longos (Wiedemann, 2015). Tais 

eventos podem estar relacionados a duas ou mais das seguintes situações: uso de transporte público; 

permanência em espaços abertos ou fechados; filas; sair de casa sozinho. Já a fobia está relacionada 

ao medo e ansiedade desproporcionais frente a um determinado evento específico (lugares, 

situações, animais, injeção) (DSM, 2013). 

A ansiedade também deve ser diferenciada das chamadas respostas ao estresse. 

Assim como a ansiedade, o estresse é experimentado regularmente e normalmente por todos os 

organismos, sendo essencial a sobrevivência dos mesmos. Geralmente ele se refere a estímulos 

físicos ou psicológicos ou alterações que são capazes de modificar a homeostase de um indivíduo 

ou animal, exigindo ativação de vias neuronais e sistemas compensatórios de adaptação (Chrousos, 

2009; Szczepanska-Sadowska, 2008; Wiedemann, 2015). Neste sentido, o sistema nervoso central 

provoca respostas de defesa envolvendo alterações comportamentais, autonômicas e endócrinas, 

envolvendo aumento da PA, FC, concentração plasmática do hormônio adrenocorticotrófico, 

temperatura do tecido adiposo marrom e da temperatura corporal (DiMicco et al., 2002; Menezes, 

de et al., 2008; Ootsuka, Blessing e Nalivaiko, 2008). Uma disfunção nessas alterações, por 

exposição crônica a estímulos estressantes, por exemplo, pode causar respostas persistentes e muitas 

vezes exageradas, aumentado o risco do desenvolvimento de várias doenças, como hipertensão 

arterial sistêmica, arritmias cardíacas e infarto do miocárdio (Chrousos, 2009; Szczepanska-

Sadowska, 2008; Wiedemann, 2015). Assim, a ansiedade pode representar importante estressor 

psicológico, mas a diferenciação entre eles é difícil em algumas situações, já que as “sequelas” 

fisiológicas são semelhantes (Wiedemann, 2015). 

 

1.3.1– Modelos animais de comportamento do tipo ansiedade  

Diferentes modelos animais de comportamento do tipo ansiedade vem sendo cada 

vez mais alvo de interesse dos pesquisadores. Tais modelos utilizam, além dos efeitos responsivos 
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provocados por substâncias/drogas, a capacidade de discernir estímulos ansiogênicos inatos e 

aprendidos dos animais. (Leite Silveira et al., 2001).  

Na maioria dos modelos animais existentes, o comportamento do tipo ansiedade é 

inferido a partir das respostas comportamentais de defesa dos animais frente a estímulos aversivos. 

Nos modelos atuais, o nível de ameaça pode ser classificado como potencial, distal e proximal e as 

medidas são feitas a partir das respostas comportamentais dos animais frente a esses estímulos. O 

perigo potencial leva a uma resposta de exploração e avaliação de risco. Já o perigo distal induz 

esquiva ou imobilidade e o perigo proximal pode levar a comportamentos de fuga ou luta defensiva 

(Graeff & Zangrossi, 2002). Isso pode ser observado, por exemplo, em uma situação em que o 

animal se encontra sob ameaça de predador ou de um co-específico, a qual promove uma cascata de 

comportamentos defensivos. Uma ameaça potencial provoca imobilidade atenta, um ataque provoca 

fuga, quando a mesma é possível e um encurtamento da distância entre eles induz uma defesa 

agressiva. Quando as rotas de fuga são bloqueadas e a ameaça se aproxima, imobilidade ou ameaças 

agressivas acontecem. Mas quando a sobrevivência é extremamente ameaçada, a imobilidade tônica 

é o último recurso. Vale ressaltar que fatores externos, como a espécie ameaçadora, seu 

comportamento, bem como as particularidades dos contextos envolventes (ambiente, por exemplo), 

induzem ao desencadeamento de respostas defensivas particulares (Volchan et al., 2017). 

Normalmente os ratos possuem uma organização social complexa e a vida em 

isolamento, ou mesmo períodos breves de isolamento, é considerado um fator estressante ao animal. 

Com isso, uma ampla gama de mudanças comportamentais podem acontecer, como o surgimento 

de um perfil ansiogênico, comportamento agressivo, rigidez comportamental, estereotipia, ganho de 

peso, entre outros (Einon e Morgan, 1978; Morato e Brandão, 1997; Wongwitdecha e Marsden, 

1996). Nesse sentido, inicialmente desenvolvido por File e Hyde, em 1979, o teste de Interação 

Social (IS) baseia-se no comportamento que pares animais desconhecidos, previamente isolados, 

realizam em uma arena. Tal arena tem o assoalho normalmente dividido em quadrantes, possui 

pareces opacas e fica situada a alguns centímetros no chão. Durante o teste, os animais são 

posicionados concomitantemente na arena e observa-se apenas o comportamento de um dos animais, 

como frequência e tempo gasto de interação com o seu par (Johnson, Federici, et al., 2015). Sugere-

se que a IS pode ser classificada em quatro categorias principais: 1) comportamento social de 

investigação, que inclui lambidas, cheiros, utilização das vibrissas em busca de informações “táteis” 
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e investigação anogenital; 2) contato social direto que inclui passar por baixo, por cima ou montar 

no co-específico e catação social (social grooming); 3) comportamento atento de aproximação ou 

perseguição; e 4) comportamento agressivo, incluindo mordidas, chutes e posturas ameaçadoras 

(Popik e Ree, van, 1999) (Figura 4). O modelo de IS é bem utilizado para estudos do comportamento 

do tipo ansiedade, uma vez que agentes não ansiolíticos não alteram IS. O aumento da frequência e 

duração da IS é um bom indicador de efeito ansiolítico, já a sua diminuição é considerada um 

indicador ansiogênico (Moura et al., 2010) 

 
Figura 4: Figuras representativas de alguns comportamentos sociais observados na interação de ratos. (A) Investigação 
anogenital, (B) o animal da esquerda cheira e lambe a cabeça do co-específico - investigação da cabeça -, (C) o rato na 
direita cheira e lambe o corpo do co-específico - investigação do corpo -, (D) comportamento agressivo - postura 
ameaçadora do animal da esquerda -, (E) comportamento de perseguição e (F) comportamento de dominância (Moura 
et al., 2010). 

  

Da mesma forma que é um animal social, o rato é também explorador, um tipo de 

comportamento de valor adaptativo fundamental para os seres vivos. Define-se comportamento 

exploratório de um animal através das suas reações em busca de investigar, reconhecer e se orientar 

no ambiente em que se encontra, principalmente quando se trata de um ambiente totalmente novo 
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(Reynolds, 1962; Berlyne, 1966). Como é considerado vital para a sobrevivência da maioria das 

espécies animais, o comportamento exploratório vem sendo estudado em muitas delas, de insetos a 

primatas (Berlyne, 1966). Fazem parte do comportamento inato ao rato, ao explorar um ambiente, 

a preferência por áreas próximas às superfícies verticais, muitas vezes se movendo em contato a tal 

superfície, bem como adotarem um canto para se alimentar. Ambos comportamentos provavelmente 

foram adotados no decorrer de sua evolução, para que não se tornem presas fáceis a seus predadores 

(Grossen e Kelley, 1972, Barnett, 1975). Um teste que tira proveito da característica exploratória do 

rato é o Campo Aberto (CA), utilizado na investigação de atividade locomotora, aprendizagem, 

memória, efeito de drogas e comportamento do tipo ansiedade. Nesse teste, desenvolvido por Hall 

(1934), o animal é posicionado em uma arena aberta de formato variado, com o assoalho 

normalmente dividido em quadrantes e paredes opacas (Hall, 1934; Johnson, Federici, et al., 2015).  

Por um determinado período, são registrados os padrões de ambulação do animal, que diante um 

conflito entre a exploração inata ao ambiente novo e a sua aversão a lugares abertos e desprotegidos, 

que refletem seu estado emocional (Bouwknecht et al., 2007; Johnson, Federici, et al., 2015). Os 

comportamentos analisados podem variar de estudo para estudo, mas pode-se observar a distância 

percorrida pelo animal, imobilidade, tempo de permanência no centro e periferia da arena, entre 

outros (Carola et al., 2002). Valores de distância percorrida são considerados fatores indiretos de 

ansiedade, onde animais que percorrem menores distâncias durante o teste de CA são considerados 

mais ansiosos (Choleris et al., 2001). Já a imobilidade é relacionada com a reação de repulsa a 

lugares abertos, sendo correlacionada diretamente a comportamento do tipo ansiedade (File, 2001). 

Como ratos tem preferência inata à periferia do aparelho, por ser mais “seguro” naquele momento, 

uma maior atividade na região central da arena é indicativo de menor ansiedade, por isso drogas de 

efeito ansiogênico ou ansiolítico tendem a, respectivamente, diminuir ou aumentar a atividade no 

CA (Choleris et al., 2001),  

 

1.3.2– Núcleos envolvidos com o comportamento do tipo ansiedade 
 

Com o avanço das pesquisas relacionadas ao comportamento do tipo ansiedade, 

várias áreas encefálicas vêm sendo vinculadas ao substrato neural do mesmo. Estudos mostraram, 

por exemplo, que a estimulação da função gabaérgica do HDM com muscimol provocou efeitos 
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ansiolíticos nos ratos, por aumentar a duração da IS. Já a inibição da função receptora GABA com 

BMI diminuiu a duração da interação social, um efeito ansiogênico (Shekhar, 1995). A BLA 

também tem se mostrado um importante componente da regulação do comportamento do tipo 

ansiedade. A ativação desta região através da administração de um neuropeptídeo relacionado ao 

estresse, o fator de liberação de corticotropina, aumenta o comportamento relacionado à ansiedade 

no teste de IS (Sajdyk e Shekhar, 1997; Spiga et al., 2006). Em contraste, sua inibição com 

antagonistas do receptor de glutamato de N-metil-D-aspartato (NMDA) e não-NMDA diminui o 

comportamento do tipo ansiedade no teste IS (Gonzalez, Vaziri e Wilson, 1996; Sajdyk e Shekhar, 

1997) . Já em relação à CeA, estudos demonstraram que sua lesão exocítica por ácido ibotênico, 

provocou um aumento no tempo gasto nos braços abertos em teste no LCE em animais expostos a 

um protocolo de estresse crônico, sugerindo uma diminuição nas respostas do tipo ansiedade 

(Ventura-Silva et al., 2013). Autores descreveram um efeito ansiogênico na administração de 

hormônio concentrador de melanina (MCH) na mPOA de ratos, já que houve uma redução na 

porcentagem do tempo gasto nos braços abertos em testes no LCE. Já o bloqueio do receptor de 

MCH utilizando SNAP-7941, um antagonista específico, resultou em efeito ansiolítico, aumentando 

o tempo gasto nos braços abetos do LCE (Borowsky et al., 2002; Gonzalez, Vaziri e Wilson, 1996). 

Em relação a substância cinzenta periaquedutal (PAG), a coluna dorsolateral (dlPAG) está envolvida 

na integração de uma resposta comportamental ativa, caracterizada por luta ou fuga, desencadeada 

por estímulo de origem psicológica (Keay e Bandler, 2001). Estudos demonstraram que a tanto a 

sua estimulação elétrica, quanto a química, através da microinjeção de BMI, promoveram facilitação 

de esquiva inibitória dos braços abertos em ratos expostos ao labitinto em T-elevado (LTE), o que 

é considerado como um efeito anxiogênico (Camplesi et al., 2012).  Já a coluna ventrolateral 

(vlPAG) integra resposta comportamental passiva, caracterizada por imobilidade ou hiporeatividade 

aos estímulos externos (Vianna, Landeira-Fernandez e Brandão, 2001). Estudos mostraram que a 

estimulação de receptores serotoninérgicos do tipo 1A(5-HT1A) e 2A(5-HT2A) presentes nesta 

região provocou, também em ratos, uma diminuição da latência de esquiva para os braços abertos 

no LTE, ou seja,  em efeito ansiolítico (Paula Soares, de e Zangrossi, 2009). Embora o BNST venha 

recebendo atenção limitada, evidências apontam tal região na mediação das respostas de ansiedade. 

Estudos mostraram que tanto a infusão de antagonista do receptor glutamatérgico, quanto a inibição 

optogenética por Halorodopsina eNpHR (Natronomas halorhodopsin), no BNST, aumentaram a 
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exploração de camundongos ao braço aberto em teste no LCE, representando redução do 

comportamento do tipo ansiedade. Além disso, a estimulação optogenética com channelrhodopsin-

2 (ChR2) dessa região aumentou o comportamento do tipo ansiedade (Kim, S.-Y. et al., 2013).  

No que se refere à BMA, em ratos submetidos a testes de esquiva inibitória, 

relacionados à ansiedade no LTE, observou-se aumento na expressão da proteína c-fos, um 

indicativo de aumento da atividade neuronal, em vários núcleos encefálicos, incluindo a BMA 

(Andrade, De et al., 2012; Leite Silveira et al., 2001). Ainda nesse sentido, a ativação optogenética 

com ChR2 de neurônios da BMA codificam características comportamentais de diminuição da 

ansiedade em testes no LCE e diminuição de freezing em testes de medo condicionado. Em 

contrapartida, a inibição optogenética por Halorodopsina eNpHR da BMA provocou 

comportamento ansiogênico no teste de CA (Adhikari et al., 2015). 

 
 
1.4 – DREADD  

 
DREADDs, receptores projetados ativados exclusivamente por drogas projetadas 

(designer receptors exclusively activated by designer drugs), são feitos a partir de modificações no 

DNA de receptores acoplados a proteína G, preservando sua funcionalidade, enquanto altera 

propriedades específicas, como o agonista de ligação. Tais receptores são prontamente expressos 

em membranas de células neuronais, sendo ativados somente por pequenas moléculas sintéticas, 

inertes fisiologicamente, e não mais por seus ligantes endógenos (Armbruster et al., 2007). Eles 

podem ser introduzidos em um tecido neural através de uma transferência de gene, permitindo 

intervenções (ganho e perda de função) transitórias e repetíveis na dinâmica de uma determinada 

região do cérebro com a aplicação de ligantes exógenos, método denominado de quimiogenética 

(Smith et al., 2016). 

DREADDs foram originalmente criados usando a evolução molecular de receptores 

muscarínicos humanos em leveduras. Isso permitiu a criação de uma variedade de receptores 

muscarínicos mutantes com potência nanomolar para clozapina-N-óxido (CNO), um metabolito 

fisiologicamente inerte (Armbruster et al., 2007). Um dos variantes comumente utilizado nas 

pesquisas é o hM3Dq, uma versão projetada a partir do receptor muscarínico 3 (hM3). Quando 

ativado pelo CNO, acopla-se preferencialmente a proteína Gq, induzindo a ativação da fosfolipase 
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C, que promove uma alteração do cálcio intracelular, resultando em despolarização da membrana e 

no ganho de função (ativação) celular, chamado de “explosão neuronal” - burst-like firing of neurons 

(Armbruster et al., 2007; Rogan e Roth, 2011). Outro variante utilizado é o receptor muscarínico 4 

(hM4), sendo nomeado como hM4Di. Quando ativado pelo CNO, acopla-se preferencialmente a 

proteína G inibitória, Gi, resultando em hiperpolarização da membrana, diminuição dos níveis 

intracelulares de cAMP (adenosina 3',5'-monofosfato cíclico – AMP cíclico) e um aumento da 

ativação de canais de potássio de retificação interna. Isso produz uma supressão temporária da 

atividade neural, similarmente à observada após a ativação endógena do receptor hM4 (Armbruster 

et al., 2007; Rogan e Roth, 2011). Outra opção utilizada para a excitação neuronal são os rM3Ds 

(GsD), que quando ativados pelo CNO, acoplam-se preferencialmente a proteína Gs, resultando na 

despolarização da membrana, aumentando os níveis intracelulares de cAMP, modulando o aumento 

da atividade celular (Zhu e Roth, 2015) (Figura 5). 

 

 
Figura 5: Esquema de alguns receptores quimiogenéticos feitos a partir de modificações no DNA de receptores 
acoplados a proteína G, preservando sua funcionalidade, enquanto altera propriedades específicas como o agonista de 
ligação. Disponível em: https://www.hellobio.com/ 
 

 

A expressão específica do tipo celular que o DREADD irá “atuar” é conseguida 

usando vetores virais, mais comumente os adeno-associados – AAV, os quais podem entregar genes 

exógenos ao cérebro de uma maneira específica (Menard e Russo, 2018). Para isso, fazem parte da 

construção do vetor viral um promotor, o qual possui elementos específicos que ditam sua 
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especificidade celular. Por exemplo, o promotor CaMKII (proteína quinase II dependente de 

calmodulina) tem como alvo predominante os neurônios glutamatérgicos, embora possa atuar 

também em células gabaérgicas. Já o promotor hSyn (sinapsina humana) atua na maioria dos 

neurônios, sendo então amplamente expresso (Jennings et al., 2013; Yau e McNally, 2015). Há 

também alguns promotores altamente específicos, como a GFAP (proteína ácida fibrilar glial 

humana) que é expressa somente em astrócitos (Yizhar et al., 2011).  

Além do promotor, também faz parte da construção do vetor viral, caudas (tags) de 

proteínas fluorescentes para visualização histológica e confirmação da eficiência da infecção e 

transferência viral induzida na região de interesse, detectadas sob microscópios convencional ou 

confocal (Campbell e Marchant, 2018) (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6: Esquema da construção do vetor viral, contento o DREADD e a cauda fluorescente sob controle do promotor 
(Campbell e Marchant, 2018). 
 

 

Dentre os dados apresentados de que a BMA tem papel importante no controle 

cardiovascular, impedindo respostas exacerbadas a situações de estresse social e que ela também 

pode estar envolvida no controle comportamental de respostas do tipo ansiedade, torna-se 

importante compreender como ela participa e integra o circuito neural envolvido nestas respostas. 

Assim avaliamos, por meio de manipulações químicas e por quimiogenética, a nossa hipótese de 

que a BMA modula ativamente as respostas comportamentais do tipo ansiedade e que ela possui 

conexões com outras regiões cerebrais igualmente importantes nestas situações. Entender os 

componentes do circuito neural e como ele modula as respostas a ansiedade pode melhorar o 
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entendimento das disfunções decorrentes da exposição exacerbada a ela, que se tornaram tão 

comuns na sociedade atualmente. 
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2 – OBJETIVOS  

 

2.1 - Objetivo Geral 

Avaliar, por meio de manipulações químicas e quimiogenéticas, a influência da 

BMA nas repostas comportamentais do tipo ansiedade, bem como suas interações com outras 

regiões cerebrais envolvidas nestas respostas. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

- Avaliar os efeitos da ativação química da BMA, por meio da microinjeção bilateral de Bicuculline 
methocloride, antagonista GABAA, sobre as respostas comportamentais do tipo ansiedade;  
 
- Avaliar os efeitos da inibição química da BMA, por meio da microinjeção bilateral de muscimol, 
agonista GABAA, sobre as respostas comportamentais do tipo ansiedade;  
 
- Avaliar a atividade neuronal em regiões encefálicas envolvidas no comportamento do tipo 
ansiedade, por meio da expressão da proteína c-fos, gerada a partir da ativação e pela inibição 
químicas da BMA; 

- Avaliar os efeitos produzidos pela ativação quimiogenética da BMA, por meio da expressão de 
DREADD ativador AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry, sobre as respostas comportamentais do 
tipo ansiedade; 

- Avaliar os efeitos produzidos pela ativação quimiogenética da BMA, por meio da expressão de 
DREADD ativador AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine, sobre as respostas 
comportamentais do tipo ansiedade; 
 
- Avaliar os efeitos cardiovasculares e de temperatura corporal produzidos pela ativação 
quimiogenética da BMA, por meio da expressão de DREADD ativador AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-
mCherry, em animais expostos a estresse agudo por contenção; 
 
- Avaliar, logo após exposição ao estresse agudo por contenção, os efeitos produzidos pela ativação 
quimiogenética da BMA, por meio da expressão de DREADD ativador AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-
mCherry, sobre as respostas comportamentais do tipo ansiedade; 
 
- Avaliar, logo após exposição ao estresse agudo por contenção, os efeitos produzidos pela ativação 
quimiogenética da BMA, por meio da expressão de DREADD ativador AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-
IRES-mCitrine, sobre as respostas comportamentais do tipo ansiedade. 
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3 – MATERIAS E MÉTODOS  

 

3.1 – Modelo Animal 

Para a realização deste trabalho foram utilizados 23 ratos Wistar, com pesos variados 

dependendo do delineamento experimental, os quais foram cedidos pela Engivo International 

Holdings, Inc (EUA). Estes animais foram individualmente alojados sob condições ambientais 

padrões, a uma temperatura ambiente média de 22°C, em um ciclo claro/escuro de doze horas (luzes 

acesas às 7 horas da manhã), água e alimentação (ração) fornecidos ad libitum. 

Todos os procedimentos realizados foram conduzidos de acordo com a aprovação 

prévia do Guia de Uso e Cuidados de Animais de Laboratório do NHI (Guidelines for the Care and 

Use of Laboratory Animals, 8th Edition) e de acordo com as Diretrizes do Comitê de Uso e Cuidados 

de Animais da Indiana University – Purdue University Indianapolis (IUPUI Institutional Animal 

Care and Use Committee), Indianápolis, EUA, protocolo aprovado sob o número 10518. 

 

3.2 – Preparo de drogas e soluções utilizadas  

 

Anestésico Inalatório: Isoflurano (MGX Research Machine, Vetamac, Rossville, IN) administrado 

via aérea na dose de 2–2,5% em 2L de oxigênio (O2) por minuto. 

 

Bicuculline methocloride – BMC (antagonista dos receptores GABAA): (SIGMA-ALDRICH, EUA) 

diluída em PBS até a concentração utilizada (10pmol/100nL), separada em alíquotas de 10µL e 

mantida congelada a -20°C (Ferraro et al., 1998). 

 

Buprenorfina: (LARC, IUPUI) diluída em PBS até a concentração utilizada (0.03mg/mL) e mantida 

em temperatura ambiente. 

 

Clozapine N-oxide (CNO): (TOCRIS – Bioscience, EUA) diluído em salina 0.9% estéril até a 

concentração utilizada (3mg/mL) minutos antes da administração intraperitoneal (i.p) (Lopez et al., 

2016). 
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DREADD AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry: (Addgene, EUA) (2,4 x 10-12 gc/mL) separado em 

alíquotas de 20µL e mantido congelado a -80°C. 

 

DREADD AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine: (UNC Vector Core, EUA) (2,1 x 10-12 

gc/mL) separado em alíquotas de 20µL e mantido congelado a -80°C. 

 

Muscimol (agonista dos receptores GABAA): (SIGMA-ALDRICH, EUA) diluído em PBS até a 

concentração utilizada (100pmol/100nL), separado em alíquotas de 10µL e mantido congelado a -

20°C (Menezes, de et al., 2008). 

 

PBS 0,1M (Salina tamponada com fosfato; pH 7,4): solução preparada a partir da diluição de 8,18g 

de NaCl P.A. (SIGMA-ALDRICH, EUA), 1,98g de Na2HPO4.7H2O P.A. (SIGMA-ALDRICH, 

EUA) e 0,26g de NaH2PO4.H2O P.A. (SIGMA-ALDRICH, EUA) em água ultra-purificada (Milli – 

Q®) q.s.p. 1000mL. O pH (Sensoglass, Sensores Analíticos – Modelo SC02) da solução foi ajustado 

para 7,4 com soluções de HCl e NaOH, conforme necessidade. A solução foi esterilizada por 

autoclavação a 120ºC e 1,0 Kg/cm2 durante 15 minutos.  

 

PB 0,1M (tampão pH 7,4): solução preparada a partir a diluição de 2,62g de NaH2PO4H2O P.A. 

(SIGMA-ALDRICH, EUA) e 11,5g Na2HPO4.7H2O P.A. (SIGMA-ALDRICH, EUA) em água 

ultra-purificada (Milli – Q®) q.s.p. 1000mL. Mediu-se o pH (Sensoglass, Sensores Analíticos – PhD 

em pH, Modelo SC02) depois do preparo, uma vez que este deveria ser 7,4. A solução foi mantida 

em geladeira (4°C) até o uso. 

 

Salina 0,9%: diluído 0,09g de NaCl P.A. (SIGMA-ALDRICH, EUA) completando o volume com 

água ultra-purificada (Milli – Q®) q.s.p 10mL. 

 

Solução paraformaldeído PFA 0,1M a 4%, pH 7,4: solução preparada a partir do aquecimento, sob 

agitação, de 40g de paraformaldeído em pó (SIGMA-ALDRICH, EUA), duas ou três gotas de NaOH 

1M, 500mL de PB 0,1M e água destilada até que fosse atingido o volume final de 
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1000mL.Verificou-se o pH (Sensoglass, Sensores Analíticos – Modelo SC02) ao finalizar a solução 

para que o mesmo estivesse aproximadamente 7,4. 

 

3.3 – Procedimentos Cirúrgicos  

3.3.1 – Implante de cânulas-guia dirigidas a Amígdala Basomedial  

Para realização da primeira série experimental, cânulas-guia (CG) (Plastics One) de 

15mm foram implantadas em ratos de aproximadamente 300g em direção a amígdala basomedial 

(BMA), bilateralmente, com o auxílio de um aparelho estereotáxico (Kopf Instruments, Tujunga, 

CA, EUA) (Figura 7A), para posterior microinjeção de drogas específicas. Para tal procedimento, 

os ratos foram anestesiados colocando-os em uma caixa fechada de Pexiglas®, a qual estava 

conectada a um sistema de anestésico inalatório com isoflurano (MGX Research Machine; Vetamic, 

Rossville IN, EUA). Esses animais foram então posicionados em um instrumento estereotáxico com 

a barra incisiva definida a -3,3 mm, o cone do nariz conectado ao mesmo sistema anestésico (durante 

todo o procedimento cirúrgico) e tricomizados na região entre os pavilhões auditivos e olhos. A 

partir de uma incisão mediana, a região superior do crânio foi exposta, onde foram feitos dois 

orifícios para fixação de parafusos de aço inoxidável, utilizados como pontos de ancoragem das CG. 

A torre do estereotáxico foi angulada em zero e as CG posicionadas de acordo com as coordenadas 

estereotáxicas estabelecidas segundo o Atlas de Paxinos e Watson (Paxinos e Watson, 2004), 

utilizando o bregma como referência (Figura 7B) na região da BMA: 1.9 mm posterior, 4.1 mm 

lateral e 7.4 ventral. Em sequência, os orifícios para o implante das CG foram feitos e, após a sua 

introdução, a abertura cirúrgica foi fechada com resina odontológica (acrílico dental polimerizável). 

Com o intuito de evitar a obstrução das CG por resíduos de sangue ou sujeira, foi introduzido nas 

mesmas um oclusor de aço inoxidável de mesmo tamanho (15mm) (Plastics One). Ao final da 

cirurgia os animais foram submetidos a cuidados pós-operatórios (ver item 3.3.4) e passaram por 

um período de recuperação entre seis a oito dias. 
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Figura 7: (A) Instrumento estereotáxico utilizado em procedimentos cirúrgicos de animais de pequeno porte e (B) 
representação esquemática do posicionamento do animal (rato) em um aparelho estereotáxico. Disponível em Kopf 
(David Kopf Instrumenst): http://kopfinstruments.com; e Clodrosme: https://www.clodrosome.com/stereotaxic, 
respectivamente. 

 

3.3.2 – Microinjeção viral de DREADD na Amígdala Basomedial  

Para a realização da segunda série experimental, ratos de aproximadamente 40g 

foram anestesiados e posicionados em um aparelho estereotáxico da mesma forma descrita no item 

acima (3.3.1). Para esse experimento, os animais foram separados em dois sub-grupos, nos quais 

utilizamos dois tipos diferentes de vetores virais de ativação neuronal: AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-

mCherry (2,4 x 10-12 gc/mL) (Addegene, EUA) e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine (2,1 x 

10-12 gc/mL) (UNC Vector Core, EUA), os quais foram infundidos bilateralmente na região da BMA 

(1.24mm posterior, 3.61 mm lateral e 8.95 ventral). Após os orifícios cranianos serem feitos, 

realizamos infusões bilaterais de 400nL dos DREADDs a uma taxa de 80µL/min com o auxílio de 

uma seringa Hamilton de 10µL acoplada a uma bomba de infusão (modelo PHD 2000, Harvard 

Apparatus, Holliston, MA). 

Ambos vetores virais utilizados expressam o receptor muscarínico M3 mutado sob 

controle do promotor CaMKII. Além do promotor, também fez parte da construção do vetor viral 

utilizado, tags de proteínas fluorescentes: mCherry no AAV5-CaMKII-hM3D(Gq) e mCitrine no 

AAV5-CaMKII-hM3D(Gs) para que fosse possível a visualização da expressão do DREADD na 

cores vermelha e verde, respectivamente,  na região cerebral em que o mesmo foi injetado (Figura 

8). 

A B 



25 
 

 A injetora foi deixada na região por 5 minutos adicionais para a infusão total do 

vírus e a abertura cirúrgica foi fechada com grampos de sutura (Leica, Biosystems). Os animais 

foram submetidos a cuidados pós-operatórios (ver item 3.3.4) e passaram por um período de 

recuperação de 5 semanas para que a expressão do DREADD ocorresse. Ao final desse período, 

avaliou-se qual o tipo de DREADD (Gq ou GS) obteve melhor expressão celular e a partir disso, 

somente o sub-grupo de animais com esse tipo foi submetido ao procedimento cirúrgico subsequente 

(item 3.3.3). 

 

 

 

 

Figura 8: Representação da construção de um vetor viral adeno-associado “AAV” ilustrando o promotor específico 
excitatório CaMK-II e a tag fluorescente (A) mGherry e (B) mCitrine. Disponível em: Addgene 
https://www.addgene.org 

 

3.3.3 – Implante de sonda de telemetria 

Após 5 semanas, o sub-grupo de animais que obteve uma melhor expressão do 

DREADD (Gq ou Gs) recebeu o implante de uma sonda de telemetria para que fosse possível 

monitorar os parâmetros de PAM e FC. Da mesma forma descrita no item anterior (3.3.1), os ratos 

foram anestesiados, subsequentemente posicionados em uma placa cirúrgica mantendo-se 

anestesiados durante todo o procedimento através de um cone de nariz conectado ao sistema 

A B 
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anestésico. O corpo da sonda telemétrica contendo um transdutor de pressão (Cat. no. C50-PXT, 

Data Science International (DSI), St. Paul, MN, EUA) foi implantado na cavidade peritoneal e 

fixado no músculo abdominal com o auxílio de linhas estéreis de sutura. Através de uma pequena 

incisão na região inguinal, o trígono femoral foi exposto, e o cateter flexível da sonda foi inserido 

na artéria femoral direita até alcançar a aorta abdominal. Ambas as aberturas cirúrgicas foram 

fechadas com grampos de sutura (Leica, Biosystems) (Johnson et al., 2012; Molosh et al., 2010). O 

software DSI DATAQUEST foi utilizado para monitorar e registrar a PAM e FC continuamente nos 

animais conscientes e com movimentação livre durante o experimento que tiveram início 7 dias após 

a cirurgia de implante da sonda de telemetria (Figura 9). 

 

   
 
Figura 9: (A) Modelo de sonda de telemetria implantada nos animais (DSI – Data Sciences International) e (B) 
representação da localização do implante da mesma para que fosse possível a aferição dos parâmetros pressão arterial e 
frequência cardíaca com movimentação livre do animal (Dmitrieva et al., 2012). 
 

3.3.4 – Cuidados pós-operatórios 

Após o término dos procedimentos cirúrgicos, os animais receberam injeção i.m. de 

buprenorfina (0.1mL/100g animal – LARC, IUPUI), para prevenção de infecção e dor. As doses 

foram aplicadas no término, 12, 24 e 36 horas após a cirurgia. Posteriormente, os animais foram 

monitorados constantemente e mantidos sob condições controladas de temperatura, luminosidade e 

níveis de ruído, com comida e água ad libitum. 

 

A B 
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3.4 – Testes Comportamentais 
 
3.4.1 – Campo Aberto (CA) 

A arena do CA utilizada neste estudo abrange uma área de 90cm × 90cm, com 

paredes opacas de 40cm de altura. Ela é dividida em grades contendo 36 quadrados no total (6 × 6), 

sendo 4 quadrados formando o centro, 12 quadrados formando o perímetro do meio e 20 quadrados 

formando o perímetro exterior. O teste de CA é realizado em um período de 5 minutos, iniciando-

se com o posicionamento do animal em experimentação no centro da arena, deixando-o explorá-la 

livremente, em condições de luz vermelha baixa (25 Watts, aproximadamente 11 lux) (Figura 10) 

(Bouwknecht et al., 2007; Johnson, Federici, et al., 2015). O comportamento de cada rato (distância 

percorrida, velocidade média, cruzamentos das linhas, entre outros) na arena do CA foi registrado 

em vídeo e analisado com o auxílio do Software Anymaze (Stoelting, Woods Dale, IL, EUA). 

 

 
Figura 10: Ilustração representativa da arena de campo aberto e do registro de vídeo do teste. Como no desenho, o 
animal é posicionado no centro da arena e segue livre para explorá-la por 5 minutos. 

 

 

3.4.2 – Interação Social (IS) 

O teste de IS foi feito nas mesmas condições e no mesmo aparato (arena) utilizado 

no teste de CA citado acima (item 3.4.1). Logo após a realização do teste de CA e limpeza da arena, 

o animal experimental e um "parceiro" desconhecido, com mesma idade, gênero e peso similar, 

foram colocados concomitantemente, cada um em uma extremidade do perímetro exterior da arena, 

e puderam explorar livremente o ambiente e o parceiro por um período de 5 minutos. A duração e a 

frequência do contato físico não agressivo (cheirar, rastejar sobre ou sob o parceiro) iniciado pelo 

animal experimental foi quantificado ao longo do experimento. As sessões foram registradas em 
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vídeo e analisadas por um investigador cego aos tratamentos com auxílio do Software ODLog 

(Johnson, Molosh, et al., 2015; Sanders e Shekhar, 1995). 

 

3.5 – Testes cardiovasculares 

3.5.1 – Aferição dos parâmetros cardiovasculares durante estresse por contenção – Telemetria 

Passados 30 minutos de habituação à sala de experimentos, o software DSI 

DATAQUEST foi ligado para início do monitoramento e registro PAM e FC dos animais 

conscientes e com movimentação livre em suas próprias caixas. Realizamos então injeções de 

veículo e/ou CNO (3mg/mL) i.p., randomicamente, e após 30 minutos, o animal foi exposto a uma 

situação de estresse agudo. Para isso, ele foi inserido em um tubo de contenção de acrílico (6.5 cm 

de diâmetro e 15 cm de comprimento - Fisher Scientific), o qual foi posicionado na própria caixa 

do animal em experimentação, por 60 minutos. (Abreu et al., 2014; Kubo et al., 2004; Menezes, de 

et al., 2008).  

 

3.6 – Procedimentos experimentais 

3.6.1 – Avaliação do comportamento do tipo ansiedade produzido pela ativação e inibição química 

da BMA 

Após 7 dias ao implante das CG na BMA, examinamos o efeito das microinjeções 

de muscimol (100pmol/100nL), BMC (10pmol/100nL) e/ou veículo (100nL) realizadas nesta região 

cerebral nas respostas do tipo ansiedade. Para isso, 5 minutos anteriormente ao teste de CA, 

realizamos injeções bilaterais das drogas (muscimol, BMC ou veículo), de forma randômica, a uma 

taxa de 100nL/min com o auxílio de uma seringa Hamilton de 10μL acoplada a uma bomba de 

infusão (modelo PHD 2000, Harvard Apparatus, Holliston, MA). Após a injeção, o animal em 

experimentação foi posicionado no meio da arena para que se inicie o teste de CA (ver item 3.4.1), 

o qual teve duração de 5 minutos. Ao final do teste, a arena foi limpa e imediatamente iniciamos o 

teste de IS (ver item 3.4.2), posicionando na arena o animal experimental e seu “parceiro” 

concomitantemente, também com duração de 5 minutos. Os testes de CA e IS foram repetidos por 

mais 2 vezes, com intervalo de 3 dias entre cada tentativa, para que cada animal recebesse a injeção 

de todas as drogas, randomicamente, tornando-os controle deles mesmos neste experimento (Figura 

11). 
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Figura 11: Representação da escala temporal do delineamento experimental dos protocolos cirúrgicos e experimentais 
do comportamento do tipo ansiedade produzido pela ativação e inibição química da BMA. BIL. (bilateral); BMC 
(Bicuculline methochloride); CA (campo aberto); IS (interação social) 
 
 

3.6.2 – Avaliação da reatividade cardiovascular e comportamental produzida pela microinjeção 

viral dos DREADDs AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-

mCitrine na BMA 

Após a infusão de 400nL dos DREADDs Gq e Gs na BMA, realizamos um intervalo 

de 5 semanas para que ocorresse a expressão neuronal dos mesmos. Neste momento, os animais 

foram subdivididos em 2 grupos, nos quais somente os ratos que receberam a infusão do DREADD 

Gq foram submetidos a cirurgia de implante da sonda de telemetria - passamos a chamá-los de 

Gq(imp). Nossa escolha foi baseada a partir da melhor expressão do DREADD Gq em relação ao Gs 

em animais submetidos a experimentos testes (dados não mostrados). Após 1 semana de 

recuperação, demos início aos procedimentos experimentais (Figura 12).  

Na primeira semana do protocolo, ambos os animais Gq(imp) e Gs foram expostos aos 

procedimentos experimentais. Após a habituação à sala de experimentação, os animais receberam a 

injeção i.p. de CNO (3mg/Kg) ou veículo (3mg/Kg) e após 30 minutos, tempo necessário para a 

ativação do DREADD pelo CNO, o rato em experimentação foi posicionado no meio da arena para 

que se inicie o teste de CA (ver item 3.4.1), o qual teve duração de 5 minutos. Ao final do teste, a 

arena foi limpa e imediatamente iniciamos o teste de IS (ver item 3.4.2), posicionando na arena o 

animal experimental e seu “parceiro” concomitantemente, também com duração de 5 minutos. Os 

testes de CA e IS foram repetidos por mais 1 vez, com intervalo de 3 dias, para que cada animal 
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recebesse tanto a injeção de CNO, quanto a de veículo, randomicamente, tornando-o controle dele 

mesmo neste experimento. 

Na segunda semana do protocolo, ambos os animais Gq(imp) e Gs receberam a injeção 

i.p. de CNO (3mg/Kg) ou veículo (3mg/Kg), randomicamente, e após 30 minutos foram submetidos 

ao estresse por contenção por 60 minutos. Lembrando que somente os animais Gq(imp) tiveram o 

monitoramento dos parâmetros cardiovasculares durante o período de estresse. Terminado esse 

período, o rato em experimentação foi posicionado no meio da arena para que se iniciasse o teste de 

CA, seguido pelo teste de IS, ambos com duração de 5 minutos. Como na semana anterior, os testes 

(estresse por contenção, CA e IS) foram repetidos por mais uma vez, com intervalo de 3 dias. 

 

 
Figura 12: Representação da escala temporal do delineamento experimental dos protocolos cirúrgicos e experimentais 
da avaliação cardiovascular e comportamental produzidos após ativação dos DREADDs AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-
mCherry e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine na BMA.  
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3.7 – Perfusão 

Noventa minutos após a injeção no último dia experimental, tanto das drogas na 

primeira série experimental, quanto de CNO ou veículo na segunda série experimental, os ratos 

foram anestesiados com uma overdose de ispoflurano, em seguida perfundidos transcardialmente 

com 0,05 M de tampão salina fosfato (PBS; 250 mL), seguido por paraformaldeído (PFA) a 4% em 

PB 0,1 M (PFA; 250 mL). Os cérebros foram removidos e pós-fixados durante 24 horas no mesmo 

fixador (paraformaldeído) e em seguida, colocados em solução crioprotetora (30% de sacarose em 

PB 0,1 M) durante mais 4-5 dias. Para manter um plano consistente para secções coronais, os 

cérebros foram colocados numa matriz de cérebro de rato (ASI instrumentos, Modelo No. RBM-

4000C, Warren MI, EUA.) e cortados com uma lâmina de barbear na borda caudal dos corpos 

mamilares. Cortes coronais em série (30μm) foram feitos usando criostato e foram imediatamente 

colocados em solução crioprotetora (30% de etileno-glicol e 30% de sacarose em 0,1 M PB). As 

secções foram armazenadas a -20°C até processamento imunohistoquímico. Todas as soluções 

apresentaram um pH de 7,4. 

 

3.8 – Procedimentos imunohistoquímicos 

Para determinar a ativação relativa do proto-oncogene, c-fos, foi realizada a 

quantificação imunohistoquímica do seu produto. Os cortes foram inicialmente lavados em PBS 

0,1M; pH 7,4, por 3 vezes. É importante lembrar que, todas as vezes que as amostras foram lavadas, 

as mesmas foram mantidas sob agitação durante 10 minutos. A partir disso, os cortes foram tratados 

com H2O2 1% (H325-500 Hydrogen Peroxide 30%, H325-500, Fisher Scientific, EUA) durante 20 

minutos, em agitação, para eliminação da atividade da enzima peroxidase endógena. Após serem 

lavados em PBS três vezes (10 minutos cada), os cortes foram incubados em Triton-X-100 0.3%, 

diluído em PBS 0,1 M (PBST), por 10 minutos para melhorar a penetração do anticorpo. Para a 

imunocoloração para proteína c- Fos foi utilizando anticorpo primário anti c-Fos (IgG de coelho, 

Cat # SC-52, Santa Cruz Biotechnology; diluído 1:1.500). As fatias foram então transferidas para a 

solução contendo o anticorpo primário (PBST 0,1M + anticorpo primário policlonal de coelho anti-

Fos) e foram mantidas em incubação por 12-16 horas (overnight). Após este período foi retirado o 

sobrenadante e os cortes foram novamente lavados (3 vezes de 10 minutos cada) em PBST antes de 

serem incubados com o anticorpo secundário biotinilizado de carneiro anti-coelho (anti-rabbit IgG, 
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Cat #BA-1000, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA.; diluído 1:200 em PBST) por 90 

minutos em temperatura ambiente. Feito isso, as fatias foram novamente lavadas, 3 vezes (10 

minutos cada), em PBST. Em seguida, foram incubadas com o complexo avidina-biotinaperoxidase 

Vector Elite kit (Cat # PK-6100, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA; diluído 1:500 em 

PBST), por 90 minutos. As fatias foram então lavadas, mais uma vez (10 minutos) em PBST e em 

seguida, mais 2 vezes (10 minutos cada) em PBS 0,1M. A marcação foi revelada com adição do 

sobrenadante em uma solução de kit SG (SK-4700, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) 

mantida em agitação por aproximadamente 15 min para obter uma cor azul escura nos núcleos 

celulares que reagiram, e em seguida, foi feito o “quench” da reação com PBS 0,1M para finalizar 

a reação tentando minimizar a marcação não específica. Por fim, as fatias foram novamente lavadas 

por mais 2 vezes em PBS. Todas as lavagens e incubações foram realizadas em placas de 

poliestireno de 24 e 12 poços, respectivamente, com baixa frequência de agitação num agitador 

orbital. 

Ao final de todo o processamento imunohistoquímico, os cortes foram fixados em 

lâminas histológicas de vidro e deixados em temperatura ambiente para secagem durante a noite. 

Posteriormente, as lâminas foram submetidas a um procedimento para coloração com vermelho 

neutro para consequente montagem. A coloração foi realizada com a submersão dos cortes 

histológicos em vermelho neutro por 2-3 minutos, seguido de 10 segundos em água destilada, 10 

segundos em concentrações crescentes de etanol (A405P-4 Ethanol, Anhydrous, cat # DAS-NJ-

2517, Fisher Scientific, EUA) – álcool a 70º, 95º, 100º – 2 min em álcool a 100º novamente –, 1 min 

em uma solução de álcool 100º/CitriSolv 1:1 e finalmente por 2-5 minutos em CitriSolv (Solvente 

e agente de clareamento, Cat # 22-143975, FISHERbrand, Fisher Scientific, EUA). Em seguida, as 

lâminas foram montadas com DPX-mountant (VWR BDH Prolabo, E.C.) e cobertas com lamínulas. 

Todos estes procedimentos foram realizados em capela de fluxo contínuo (LABCONCO). 

 

3.9 – Processamento dos dados imunohistoquímicos 

Fotomicrografias de células c-Fos imunopositivas (c-Fos+) coradas por vermelho 

neutro foram obtidas utilizando um microscópio de campo claro com lentes objetivas de 5x, 10x, 

20x e 40x (microscópio Leica, modelo DMLB), uma câmera digital DFC310 e o programa Leica 
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Applications Suite X (Leica Microsystems) para Windows. A quantificação do número de células 

c-Fos+ em vermelho neutro foi realizada por PLJ (cego para os grupos experimentais) a uma 

ampliação de 400 x (por exemplo, 40x objetiva + 10x ocular) centrando o campo de visão através 

das regiões cerebrais e contando apenas as células c-Fos neste campo de visão (contagens regionais 

não se sobrepuseram e representaram uma área/lado de 0,25 mm2). 

 

3.10 – Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas com auxílio do programa GraphPad Prism 

6.00 (Graphpad Inc.). Utilizamos o teste one-way ANOVA seguido por pos-teste de Fisher’s LSD 

para os testes de CA (realizados após manipulação química da BMA), na análise dos 5 minutos 

totais dos testes de IS (realizados após manipulação química da BMA) e análise da expressão das 

células c-Fos. O teste two-way ANOVA seguido por pos-teste de Fisher’s LSD foi utilizado para a 

análise minuto a minuto dos testes de IS (realizados após manipulação química da BMA) e para os 

parâmetros de FC, PA e temperatura durante estresse por contenção. Já tanto para os testes de CA, 

como para o de IS realizados após manipulação quimiogenética da BMA, utilizamos teste t-pareado. 

Estabelecemos o nível de significância de 5% (p < 0,05). Os resultados foram expressos em Média 

± EPM. 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 – Efeitos da inibição e ativação química da BMA sobre o comportamento do tipo ansiedade 

Como explicado no item 3.5.1, 5 minutos após as microinjeções bilaterais de 

muscimol, BMC ou veículo na região da BMA, os animais foram expostos ao primeiro teste 

comportamental, o CA, seguido pelo teste de IS. 

 

4.1.1 – Teste de Campo Aberto após inibição e ativação química da BMA 

No teste de CA nenhum dos parâmetros analisados mostrou-se diferente entre as 

injeções das drogas, quando comparadas ao veículo: distância total percorrida [F(2,16)=2,665; 

p=0,1003], velocidade média [F(2,16)=1,592; p=0,2341], cruzamento de linhas [F(2,16)=2,1611; 

p=0,1477], episódios de congelamento [F(2,16)=3,368, p=0,0601], tempo gasto na periferia 

[F(2,16)=0,5935; p=0,5641], tempo gasto no meio [F(2,16)=0,05465; p=0,9470], tempo gasto no 

centro [F(2,16)=0,4705; p=0,6331] e tempo gasto nos cantos [F(2,16)=0,1297; p=0,8794] (Figuras 

13A – 13H, respectivamente). 
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Figura 13: Efeitos da ativação e inibição química da BMA sobre o comportamento do tipo ansiedade no teste de campo 
aberto. Microinjeções de veículos (100nL; n=9), muscimol (100pmol/100nL; n=9) ou BMC (Bicuculline methocloride; 
10pmol/100nL; n=9) nos parâmetros analisados: (A) distância total percorrida, (B) velocidade média, (C) cruzamento 
de linhas, (D) episódios de congelamento, (E) tempo gasto na periferia, (F) tempo gasto no meio, (G) tempo gasto no 
centro e (H) tempo gasto nos cantos. 
 
 
 
4.1.2 – Teste de Interação Social após inibição e ativação química da BMA 

Imediatamente após o teste de CA, os animais foram expostos ao teste de IS. Após a 

inibição química da BMA, através da microinjeção de muscimol, agonista GABAA, os animais 

apresentaram uma diminuição na duração da IS e a ativação química desta região, através da 

microinjeção de BMC, antagonista GABAA, provocou um aumento na duração da IS entre os 

animais, ambos comparados ao controle. Tais diferenças comportamentais foram observadas, tanto 

nos cinco minutos totais do teste [F(2,16)=9,793; p=0,0017], quanto de minuto a minuto, a partir do 

minuto 2 [interação tempo x droga F(8,96)=2,775; p=0,0084; efeito da droga F(2,24)=12.54; 

p=0.0002; efeito do tempo F(4,96)=334.6; p>0,0001] (Figura 14 A e B). Não houve diferença na 

frequência da IS entre as injeções das drogas comparadas ao controle nos cinco minutos totais do 

teste [F(2,16)=1,599; p=0,2328]. Na análise de minuto a minuto, apesar da tendência 

comportamental de aumento na frequência da IS entre os animais durante o tempo [F(4,40)=108,3; 

p<0.0001], as drogas não provocaram efeito comportamental diferente do controle [interação tempo 

x droga F(8,80)=0,4099; p=0,9118; efeito da droga F(2,80)=5,525; p=0,0057] (Figura 14 B e C). 
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Figura 14: Efeitos da ativação e inibição química da BMA sobre o comportamento do tipo ansiedade no teste de 
interação social (IS). Microinjeções de muscimol (100pmol/100nL; n=9) ou BMC (Bicuculline methocloride; 
10pmol/100nL; n=9) na BMA quando comparadas ao veículo (100nL; n=9) na: (A) duração da IS durante os cinco 
minutos totais do teste (pós-teste: muscimol x veículo p=0,0393; BMC x veículo p=0.0444); (B) duração da IS de minuto 
a minuto [Minuto1 (p>0.05); Minuto 2 (veículo x muscimol p>0.05; veículo x BMC p=0.0244); Minuto 3 (veículo x 
muscimol p=0.0477; veículo x BMC p=0.0177); Minuto 4 (veículo x muscimol p=0.0297; veículo x BMC p=0.0072); 
Minuto 5 (veículo x muscimol p=0.0036; veículo x BMC p=0.0046)]; (C) frequência da IS durante os cinco minutos 
totais do teste (p>0.05); (D) duração da IS de minuto a minuto (Minutos 1 - 5 veículo x muscimol p>0.05, veículo x 
BMC p>0.05). * Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por one way ANOVA para tratamento 
nos dados de duração da interação social com pós-teste Fisher’s LSD (p<0.05) e two way ANOVA para tratamento nos 
dados de minuto a minuto da duração da interação social com pós-teste Fisher's LSD (p<0.05). 
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4.1.3 – Respostas celulares após inibição e ativação química da BMA 

Após os animais terem sido perfundidos para retirada de seus cérebros e os locais de 

microinjeção terem sido confirmados histologicamente, iniciou-se a verificação imunohistoquímica 

do produto relativo à ativação do proto-oncogene c-fos em regiões envolvidas no comportamento 

do tipo ansiedade. A ativação neuronal da BMA, através da microinjeção de BMC, provocou 

aumento de atividade neuronal na região do BNST, quando comparado ao controle [F(2,6)=5,631; 

p=0,0420; pós-teste: BMC x veículo p=0,0377]. Já a inibição da BMA, não modificou a atividade 

neuronal do BNST, quando comparado ao controle (p=0,6701) (Figura 15A, B). Em relação a região 

da mPOA, houve variação de atividade neuronal após os tratamentos na BMA [F(2,6)=6,893; 

p=0,0279], mas não em relação ao controle (muscimol x veículo p=0,0593; BMC x veículo 

p=0,2265) (Figura 16A, B). No HDM, a ativação neuronal da BMA provocou aumento de sua 

atividade neuronal [F(2,6)=5,265; p=0,0478; pós-teste: BMC x veículo p=0,0498]  e a inibição 

neuronal da BMA não alterou a atividade dos neurônios desta região (p=0,5593), ambos comparados 

ao controle (Figura 17A, B). Já na região da vlPAG não houve variação de atividade neuronal após 

os tratamentos na BMA [F(2,6)=1,683; p=0,2629] (Figura 18A, B). 
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Figura 15: Efeitos da ativação e inibição da BMA sobre as mudanças da atividade neuronal na região do BNST. (A): 
porcentagem de mudança da contagem das células c-fos no BNST a partir da ativação (BMC; 10pmol/100nL; n=3) e 
inibição (muscimol; 100pmol/100nL; n=3) bilateral da BMA, comparados ao controle (veículo, 100nL; n=3). (B): 
fotomicrografias exemplificando células c-fos, a partir de cortes da região do BNST corados com vermelho neutro, a 
partir de microinjeções de veículo, muscimol e BMC (Bicuculline methocloride) na BMA. As setas indicam células 
positivas para c-fos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por one way ANOVA para tratamento 
com pós-teste Fisher's LSD (p<0.05). 
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Figura 16: Efeitos da ativação e inibição da BMA sobre as mudanças da atividade neuronal na região da mPOA. (A): 
porcentagem de mudança da contagem das células c-fos na mPOA a partir da ativação (BMC; 10pmol/100nL; n=3) e 
inibição (muscimol; 100pmol/100nL; n=3) bilateral da BMA, comparados ao controle (veículo, 100nL; n=3). (B): 
fotomicrografias exemplificando células c-fos, a partir de cortes da região da mPOA corados com vermelho neutro, a 
partir de microinjeções de veículo, muscimol e BMC (Bicuculline methocloride) na BMA. As setas indicam células 
positivas para c-fos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por one way ANOVA para tratamento 
com pós-teste Fisher's LSD (p<0.05). 
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Figura 17: Efeitos da ativação e inibição da BMA sobre as mudanças da atividade neuronal na região do HDM. (A): 
porcentagem de mudança da contagem das células c-fos no HDM a partir da ativação (BMC; 10pmol/100nL; n=3) e 
inibição (muscimol; 100pmol/100nL; n=3) bilateral da BMA, comparados ao controle (veículo, 100nL; n=3). (B): 
fotomicrografias exemplificando células c-fos, a partir de cortes da região do HDM corados com vermelho neutro, a 
partir de microinjeções de veículo, muscimol e BMC (Bicuculline methocloride) na BMA. As setas indicam células 
positivas para c-fos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por one way ANOVA para tratamento 
com pós-teste Fisher's LSD (p<0.05). 
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Figura 18: Efeitos da ativação e inibição da BMA sobre as mudanças da atividade neuronal na região da VLPAG. (A): 
porcentagem de mudança da contagem das células c-fos na VLPAG a partir da ativação (BMC; 10pmol/100nL; n=3) e 
inibição (muscimol; 100pmol/100nL; n=3) bilateral da BMA, comparados ao controle (veículo, 100nL; n=3). (B): 
fotomicrografias exemplificando células c-fos, a partir de cortes da região da VLPAG corados com vermelho neutro, a 
partir de microinjeções de veículo, muscimol e BMC (Bicuculline methocloride) na BMA. As setas indicam células 
positivas para c-fos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por one way ANOVA para tratamento 
com pós-teste Fisher's LSD (p<0.05). 

 

 

4.2 – Efeitos produzidos pela ativação quimiogenética da BMA por DREADDs AAV5-
CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine  

Como explicado no item 3.6.2, após um intervalo de 5 semanas da realização da 

infusão dos DREADDs Gq e Gs na região da BMA, demos início ao protocolo experimental. Na 

primeira semana, ambos os grupos de animas, Gq(imp) e Gs, receberam injeções i.p. de CNO e/ou 

veículo e foram submetidos ao primeiro teste comportamental, o CA, seguido pelo teste de IS. 
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4.2.1 – Anteriormente ao estresse por contenção 

 

4.2.1.1 – Teste de campo aberto durante ativação quimiogenética da BMA 

Os animais do grupo Gq(imp) não demonstraram diferença comportamental quando 

submetidos as injeções de CNO quando comparadas ao veículo em todos os parâmetros analisados: 

distância percorrida (p=0,2851), velocidade média (p=0,3038), cruzamento de linhas (p=0,3001), 

episódios de congelamento (p=0,3799), tempo gasto na periferia (p=0,9947), tempo gasto no meio 

(p=0,8781), tempo gasto no centro (p=0,2059) e tempo gasto nos cantos (p=0,1749) (Figuras 19A – 

7H, respectivamente). 
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Figura 19: Efeitos da ativação quimiogenética da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry sobre o 
comportamento do tipo ansiedade no teste de campo aberto. Injeções intraperitoneais de veículo (3mg/Kg; n=6) ou CNO 
(3mg/Kg; n=6) nos parâmetros analisados: (A) distância total percorrida, (B) velocidade média, (C) cruzamento de 
linha, (D) episódios de congelamento, (E) tempo gasto na periferia, (F) tempo gasto no meio, (G) tempo gasto no centro 
e (H) tempo gasto nos cantos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por teste T-pareado 
(p<0.05). 
 

Da mesma forma, os animas Gs também não demonstraram diferença 

comportamental quando submetidos as injeções de CNO quando comparadas ao veículo em todos 

os parâmetros analisados: distância percorrida (p=0,7412), velocidade média (p=0,7237), 

cruzamento de linhas (p=0,7487), episódios de congelamento (p=0,1466), tempo gasto na periferia 

(p=0,9066), tempo gasto no meio (p=0,9496), tempo gasto no centro (p=0,8485) e tempo gasto nos 

cantos (p=0,7049) (Figuras 20A – 7H, respectivamente). 
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Figura 20: Efeitos da ativação quimiogenética da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine sobre o 
comportamento do tipo ansiedade no teste de campo aberto. Injeções intraperitoneais de veículo (3mg/Kg; n=8) ou CNO 
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(3mg/Kg; n=8) nos parâmetros analisados: (A) distância total percorrida, (B) velocidade média, (C) cruzamento de 
linha, (D) episódios de congelamento, (E) tempo gasto na periferia, (F) tempo gasto no meio, (G) tempo gasto no centro 
e (H) tempo gasto nos cantos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por teste T-pareado 
(p<0.05). 

 

 

4.2.1.2 – Teste de interação social durante ativação quimiogenética da BMA 

Imediatamente após o teste de CA, os animais foram expostos ao teste de IS. Após a 

ativação viral da BMA, através da injeção intraperitoneal de CNO, os animais do grupo Gq(imp) 

demostraram um aumento na duração da IS quando comparada ao controle (p=0,0076) (Figura 21A). 

Não houve diferença na frequência da IS entre as injeções de CNO comparadas ao controle (p= 

0,1472) (Figura 21B). 

 

Figura 21: Efeitos da ativação quimiogenéica da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry sobre o teste de 
interação social. (A) e (B): efeito das injeções intraperitoneais de CNO (3mg/Kg; n=6) ou Veículo (3mg/Kg; n=6) em 
animais com expressão do vírus AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na região da BMA na duração e frequência da 
IS, respectivamente. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por teste T-pareado (p<0.05). 
 

Já os animais do grupo Gs, após a ativação viral da BMA, através da injeção 

intraperitoneal de CNO, não demonstraram diferença comportamental tanto na duração (p=0,3945) 

quanto na frequência (p=0,4148) da IS quando comparado ao grupo controle (Figura 22A e B, 

respectivamente). 
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Figura 22: Efeitos da ativação quimiogenética da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine sobre o teste 
de interação social. (A) e (B): efeito das injeções intraperitoneais de CNO (3mg/Kg; n=8) ou Veículo (3mg/Kg; n=8) 
em animais com expressão do vírus AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine na região da BMA na duração e 
frequência da IS, respectivamente. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por teste T-pareado 
(p<0.05).  
 

Na segunda semana de experimento, após a injeção i.p. de CNO e/ou veículo, ambos 

os grupos de animais foram expostos ao estresse agudo por contenção, lembrando que somente os 

animais Gq(imp) tiveram o monitoramento dos parâmetros cardiovasculares (item 3.6.2). 

 

 

4.2.1.3 – Reatividade cardiovascular ao estresse agudo por contenção durante ativação 

quimiogenética da BMA 

Os diferentes valores de FC, após 30 minutos da injeção i.p. de CNO ou veículo, em 

animais com expressão viral de AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na BMA, durante 60 minutos 

de exposição ao estresse por contenção são representados na figura 23. Observamos que a injeção 

de CNO reduziu os aumentos de ΔFC provocados pelo estresse, quando comparada à injeção de 

veículo [efeito do tempo F(22,66)=11,69; p<0,0001, efeito da droga F(1,3)=21,18; p=0,0193 e 

interação tempo x droga F(22,66)=5,051; p<0.0001]. 
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Figura 23: Efeito na frequência cardíaca (FC) da injeção intraperitoneal (i.p.) de CNO em animais com expressão viral 
de AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na BMA, durante estresse agudo por contenção. Delta dos valores de FC em 
relação aos 6 minutos antecedentes ao estresse por contenção (anteriormente à linha pontilhada) sobre o tempo, durante 
o estresse (60 minutos; após a linha pontilhada) em animais pré-tratados com injeção de CNO (3mg/Kg; n=4) ou Veículo 
(3mg/Kg; n=4).  *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo por two way ANOVA com pós-teste Fisher's LSD 
(p<0.05). 

 

De maneira semelhante, a figura 24 representa os valores de PAM após 30 minutos 

da injeção i.p. de CNO ou veículo, em animais com expressão viral de AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-

mCherry na BMA, durante 60 minutos de exposição ao estresse por contenção. A injeção de CNO 

também foi capaz de reduzir os aumentos de ΔPAM provocados pelo estresse, quando comparada à 

injeção de veículo. Observamos efeito do tempo [F(22,66)=5,808; p<0,0001] e efeito da droga 

[F(1,3)=10,58; p=0,0193], apesar da não haver uma interação tempo x droga [F(22,66)=1,008; 

p=0,4682]. 
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Figura 24: Efeito na pressão arterial média (PAM) da injeção intraperitoneal (i.p.) de CNO em animais com expressão 
viral de AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na BMA, durante estresse agudo por contenção. Delta dos valores de 
PAM em relação aos 6 minutos antecedentes ao estresse por contenção (anteriormente à linha pontilhada) sobre o tempo, 
durante o estresse (60 minutos; após a linha pontilhada) em animais pré-tratados com injeção de CNO (3mg/Kg; n=4) 
ou Veículo (3mg/Kg; n=4).  *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo por two way ANOVA com pós-teste 
Fisher's LSD (p<0.05). 

 

Da mesma forma, os valores de temperatura, após 30 minutos da injeção i.p. de CNO 

ou veículo, em animais com expressão viral de AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na BMA, 

durante 60 minutos de exposição ao estresse por contenção são representados na figura 25. Apesar 

de não ter sido capaz de reduzir os aumentos de temperatura durante a maior parte do estresse, a 

injeção de CNO reduziu a temperatura a partir do 49˚ minuto, quando comparada à injeção de 

veículo. Observamos efeito do tempo [F(22,110)=6,762; p<0,0001] e uma interação tempo x droga 

[F(22,10)=2,358; p=0.0019], apesar de não ter sido observado um efeito da droga [F(1,5)=0,5583; 

p=0,4886]. 
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Figura 25: Efeito na temperatura da injeção intraperitoneal (i.p.) de CNO em animais com expressão viral de AAV5-
CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na BMA, durante estresse agudo por contenção. Delta dos valores de temperatura em 
relação aos 6 minutos antecedentes ao estresse por contenção (anteriormente à linha pontilhada) sobre o tempo, durante 
o estresse (60 minutos; após a linha pontilhada) em animais pré-tratados com injeção de CNO (3mg/Kg; n=6) ou Veículo 
(3mg/Kg; n=6).  *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo por two way ANOVA com pós-teste Fisher's LSD 
(p<0.05). 

 

Terminado o período de estresse, o animal em experimentação foi posicionado no 

meio da arena para que se inicie o teste de CA, seguido pelo teste de IS. 

 

4.2.2 – Após estresse por contenção 

 

4.2.2.1 – Teste de campo aberto durante ativação quimiogenética da BMA 

 

Os animais do grupo Gq(imp), após serem submetidos a 60 minutos de estresse, não 

demonstraram diferença comportamental entre as injeções de CNO e veículo (controle) em todos os 

parâmetros analisados: distância percorrida (p=0,6176), velocidade média (p=0,5988), cruzamento 
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de linhas (p=0,6860), episódios de congelamento (p=0,9585), tempo gasto na periferia (p=0,9733), 

tempo gasto no meio (p=0,7813), tempo gasto no centro (p=0,6733) e tempo gasto nos cantos 

(p=0,9264) (Figuras 26A – 7H, respectivamente). 
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Figura 26: Efeitos da ativação viral da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry sobre o comportamento do tipo 
ansiedade no teste de campo aberto realizado após estresse agudo por contenção. Injeções intraperitoneais de veículo 
(3mg/Kg; n=6) ou CNO (3mg/Kg; n=6) nos parâmetros analisados: (A) distância total percorrida, (B) velocidade média, 
(C) cruzamento de linha, (D) episódios de congelamento, (E) tempo gasto na periferia, (F) tempo gasto no meio, (G) 
tempo gasto no centro e (H) tempo gasto nos cantos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por 
teste T-pareado (p<0.05). 

 

Da mesma forma, os animas do grupo Gs, após serem submetidos a 60 minutos de 

estresse, não demonstraram diferença comportamental entre as injeções de CNO e veículo (controle) 

em todos os parâmetros analisados: distância percorrida (p=0,4870), velocidade média (p=0,6111), 

cruzamento de linhas (p=0,5199), episódios de congelamento (p=0,4873), tempo gasto na periferia 

(p=0,9766), tempo gasto no meio (p=0,4164), tempo gasto no centro (p=0,7052) e tempo gasto nos 

cantos (p=0,9151) (Figuras 27A – 7H, respectivamente). 
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Figura 27: Efeitos da ativação viral da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine sobre o comportamento 
do tipo ansiedade no teste de campo aberto realizado após estresse agudo por contenção. Injeções intraperitoneais de 
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veículo (3mg/Kg; n=8) ou CNO (3mg/Kg; n=8) nos parâmetros analisados: (A) distância total percorrida, (B) velocidade 
média, (C) cruzamento de linha, (D) episódios de congelamento, (E) tempo gasto na periferia, (F) tempo gasto no meio, 
(G) tempo gasto no centro e (H) tempo gasto nos cantos. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA 
por teste T-pareado (p<0.05). 
 

 

4.2.2.2 – Teste de interação social durante ativação quimiogenética da BMA 

Imediatamente após o teste de CA, os animais foram expostos ao teste de IS. Após 

estresse, os animais do grupo Gq(imp) não demonstraram diferença tanto na duração (p=0,2989), 

quanto na frequência (p=0,2588) da IS entre as injeções de CNO comparadas ao controle (Figuras 

28Ae B, respectivamente). 

 

 
Figura 28: Efeitos da ativação viral da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry sobre o teste de interação social 
realizado após estresse agudo por contenção. (A) e (B): efeito das injeções intraperitoneais de CNO (3mg/Kg; n=6) ou 
Veículo (3mg/Kg; n=6) em animais com expressão do vírus AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na região da BMA 
na duração e frequência da IS, respectivamente. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na BMA por teste 
T-pareado (p<0.05). 

 

Da mesma maneira, após estresse, os animais do grupo Gs não demonstraram 

diferença tanto na duração (p=0,3845), quanto na frequência (p=0,22344) da IS entre as injeções de 

CNO comparadas ao controle (Figuras 29Ae B, respectivamente). 
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Figura 29: Efeitos da ativação viral da BMA por AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine sobre o teste de interação 
social realizado após estresse agudo por contenção. (A) e (B): efeito das injeções intraperitoneais de CNO (3mg/Kg; 
n=8) ou Veículo (3mg/Kg; n=8) em animais com expressão do vírus AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine na 
região da BMA na duração e frequência da IS, respectivamente. *Diferença estatística entre o tratamento intra-grupo na 
BMA por teste T-pareado (p<0.05). 
 

Após o término de todos os experimentos, realização da perfusão e, consequente 

secções coronais dos cérebros foi possível confirmar a expressão bilateral dos DREADDs AAV5-

CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine na região da BMA  

(figura 30). 
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Figura 30: Fotomicrografia representativa dos locais de microinjeção e expressão do vírus AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-
mCherry e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine na amígdala basomedial bilateral (BMA). A: Gq BMA direita; 
B: Gq BMA esquerda; C: Gs BMA direita; D: Gs BMA esquerda. 
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5 –DISCUSSÃO 

 

Neste trabalho, demonstramos que a inibição química da BMA pela microinjeção 

bilateral do agonista GABAA, muscimol, altera o comportamento dos animais, diminuindo a 

duração da IS entre eles, sem afetar a frequência da mesma. Por outro lado, observamos que ao 

ativarmos quimicamente esta região, pela microinjeção bilateral do antagonista GABAA, 

Bicuculline methochloride (BMC), há um aumento na duração da IS entre os ratos, novamente sem 

efeitos sob a frequência da mesma. Por convenção, a diminuição e o aumento da duração e/ou 

frequência da IS são considerados bons indicadores de comportamentos ansiogênicos e ansiolíticos, 

respectivamente (Moura et al., 2010). Nossos dados, portanto, sugerem que a BMA está 

intimamente envolvida nas respostas do tipo ansiedade, estando constantemente ativada em 

condições fisiológicas normais, já que sua inibição química induz aumento do comportamento do 

tipo ansiedade e sua ativação produz diminuição desse tipo de comportamento entre pares de 

animais. Estudos relacionados a outros sub-núcleos amigdaloides, sabidamente envolvidos no 

comportamento do tipo ansiedade, mostram um “padrão de resposta” diferente. Por exemplo, foi 

demonstrado que a inibição química da BLA, por antagonistas glutamatérgicos, resultou em efeito 

comportamental de diminuição do comportamento do tipo ansiedade e o bloqueio da função 

gabaérgica, pela microinjeção de BMI, nesta região induziu aumento do comportamento do tipo 

ansiedade, ambos entre pares de animais no teste de IS (Gonzalez, Vaziri e Wilson, 1996; Sajdyk e 

Shekhar, 1997; Sanders e Shekhar, 1995). Em outros estudos, viu-se a inibição química, por agonista 

gabaérgico, da CeA provocou efeito ansiolítico entre pares de animais em teste de IS e a lesão 

exocítica desta região, por ácido ibotênico, também induziu efeito ansiolítico no comportamento de 

ratos no teste de LCE (Sanders e Shekhar, 1995; Ventura-Silva et al., 2013). Porém, em um estudo 

mais recente, demonstrou-se que a ativação optogenética com ChR2 de neurônios da BMA induziu 

características comportamentais de diminuição da ansiedade em testes no LCE e diminuição de 

freezing em testes de medo condicionado (Adhikari et al., 2015). Estes dados reforçam o padrão de 

resposta demonstrado nos nossos dados, reforçando a ideia da constante ativação da BMA em 

condições fisiológicas normais e seu íntimo envolvimento no comportamento do tipo ansiedade. 
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Apesar das mudanças comportamentais citadas acima, ambas, inibição e ativação 

química da BMA não alteraram os parâmetros comportamentais analisados no teste de CA, como 

distância total percorrida, velocidade média, episódios de congelamento, tempo gasto no centro e 

na periferia do aparato, entre outros. Tais resultados podem sugerir um maior envolvimento da BMA 

com os transtornos de ansiedade social (TAS), já que a manipulação química da sua atividade 

provocou efeitos apenas entre pares de animais. Além disso, como todo modelo experimental é uma 

simplificação da realidade, sabe-se que cada um pode apresentar limitações. Em alguns estudos, o 

comportamento observado nos animais ao explorar o aparato de CA tende a ficar menor a medida 

em que o mesmo é re-exposto ao aparato quando o protocolo, assim como o nosso, possui mais de 

uma exposição do animal ao teste (Britton e Britton, 1981). Porém, destaca-se a importância de 

realizá-lo anteriormente ao teste de IS. Durante o teste de CA, os animais se encontram diante um 

conflito entre a exploração inata ao aparato e sua proteção, já que ele se encontra em um ambiente 

novo, aberto e desprotegido (Bouwknecht et al., 2007; Johnson, Federici, et al., 2015). Com isso, 

durante a IS, observa-se uma diminuição na motivação dos animais para explorar e se proteger, já 

que o ambiente não é mais novidade para ele, e passa-se a ter uma maior motivação em interagir 

com o parceiro. Salienta-se, então, a importância de se avaliar o comportamento do tipo ansiedade 

em diferentes perspectivas, já que a ansiedade representa um constructo complexo e 

multidimensional (Levinson, 1999).  

Além do efeito comportamental relacionado à ansiedade social, observamos que a 

atividade da BMA também influencia a atividade neuronal de outras regiões encefálicas envolvidas 

nesta condição. Além do efeito ansiolítico, a ativação química da BMA provocou aumento de 

atividade neuronal na região do BNST. Já sua inibição química não afetou a atividade neuronal 

dessa região. Embora o BNST, não tanto como a BMA, tenha recebido atenção limitada 

historicamente, evidências o apontam como mediador importante nas respostas de estresse e 

ansiedade (Davis et al., 2010). Seu padrão denso de conectividade o coloca no centro da rede de 

processamento emocional do cérebro (Avery et al., 2014; Lebow e Chen, 2016; Myers et al., 2014). 

Em um estudo, observou-se que injeções de muscimol na região do BNST bloquearam as respostas 

de freezing em animais expostos ao odor de seu predador (Fendt, Endres e Apfelbach, 2003).  Além 

disso, foi demonstrado que a infusão tanto de antagonista do receptor glutamatérgico, quanto a 

inibição optogenética por Halorodopsina eNpHR (Natronomas halorhodopsin), no BNST, 
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aumentaram a exploração de camundongos ao braço aberto em teste no LCE, representando redução 

do comportamento do tipo ansiedade. Por outro lado, a estimulação optogenética com ChR2 dessa 

região induziu comportamento ansiogênico nos animais (Kim, et al. 2013). Sabe-se que a maioria 

dos neurônios do BNST são gabaérgicos, com modestas expressões de células glutamatérgicas e 

que a CeA fornece parte da entrada gabaérgica nesta região (Vranjkovic et al., 2017). Apesar de 

serem escassos na literatura os estudos em relação à BMA, Myers e colaboradores, em 2014, 

identificaram que o BNST recebe projeções a partir dela (Myers et al., 2014). Nossos dados 

corroboram ao estudo que sugere que a BMA envia projeções para o BNST, isso porque ao 

reforçarmos quimicamente a ativação da BMA, observou-se aumento de atividade neuronal na 

região do BNST, possivelmente pela potencialização da ação gabaérgica nesta região, resultando 

em comportamento ansiolítico entre pares de animais. Já a inibição química da BMA não ter 

resultado em mudanças na atividade neuronal do BNST pode ser explicada pelo pequeno número 

amostral (n=3) obtido neste experimento (c-fos), ou por sugestão do fato da BMA poder atuar em 

vias de ativação e inibição cerebrais independentes, necessitando, por exemplo, do envolvendo 

outras regiões para a indução da resposta comportamental ansiogênica entre pares de animais. 

Observamos também que ambas ativação e inibição químicas da BMA não 

induziram variação de atividade neuronal na região da mPOA, apesar da forte tendência de aumento 

e diminuição, respectivamente, da mesma. Acreditamos que a ausência de variação foi acarretada, 

mais uma vez, pelo pequeno número amostral (n=3) obtido neste experimento, já que as diferenças 

têm tendências claras no gráfico. Sabe-se que a mPOA é importante componente das redes neuronais 

subjacentes à geração de respostas a estímulos emocionais, dentre eles, a ansiedade (Veening et al., 

2005). Estudos realizados, tanto em ratos conscientes, quanto anestesiados, demonstraram que 

injeções de muscimol na região da mPOA produziram, entre outras respostas, aumento FC e PA, e 

um aumento da resposta autonômica pode ser caracterizado como causador de comportamento do 

tipo ansiedade (Hunt et al., 2010; Ishiwata et al., 2005; Osborne e Kurosawa, 1994; Zaretsky et al., 

2006). Além disso, já foi descrito um aumento do comportamento do tipo ansiedade em ratos após 

a administração de MCH na mPOA e o bloqueio do receptor de MCH, por um antagonista 

específico, induziu diminuição do comportamento do tipo ansiedade, ambos em teste no LCE 

(Borowsky et al., 2002; Gonzalez, Vaziri e Wilson, 1996). Foi demonstrado por outros autores que 

a injeção de MCH i.c.v. produziu um efeito ansiolítico, sugerindo a participação deste neuropeptídio 
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nas respostas do tipo ansiedade (Monzón, Varas e Barioglio, De, 2001). Sabe-se que a região da 

mPOA é fonte primária de projeções gabaérgicas para o cérebro (Okamura et al., 1990) e que ela 

representa a principal influência inibitória ao HDM, região esta que media diversos aspectos de uma 

resposta autonômica, neuroendócrina e comportamental integrada diante situações de defesa (Hunt 

et al., 2010). Além disso, em um trabalho utilizando traçador anterógrado, Petrovich e 

colaboradores, em 1996, demonstraram que a BMA envia projeções à mPOA (Petrovich, Risold e 

Swanson, 1996). Seguindo a sugestão dos nossos resultados e os dados de outros estudos citados, 

sugerimos que, ao ser quimicamente ativada, a BMA enviaria projeções para a mPOA, resultando 

em diminuição do comportamento do tipo ansiedade entre pares de animais, provavelmente através 

da potencialização do tônus gabaérgico ao HDM. Isso porque, ao inibirmos quimicamente a BMA, 

ela deixaria de enviar projeções para a mPOA, que por sua vez, deixaria de enviar projeções 

gabaérgicas para o HDM, desinibindo esta região e causando efeito ansiogênico entre pares de 

animais. Porém, mais experimentos devem ser feitos a fim de aumentar o número amostral deste 

experimento e reforçar nossa hipótese.  

Tal sugestão dos dados anteriores é reforçada, já que demonstramos que ao ativarmos 

quimicamente a BMA, além do efeito ansiolítico entre pares de animais, observou-se também um 

aumento de atividade neuronal na região do HDM. Já sua inibição química não afetou a atividade 

neuronal dessa região. Como citado acima, a região do HDM está intimamente envolvida nas 

respostas comportamentais, participando ativamente na reatividade ao estresse emocional e nos 

transtornos de ansiedade (Abreu et al., 2014; Bergado-Acosta et al., 2014; Johnson e Shekhar, 2006; 

Noronha, de et al., 2017). Em um estudo, Shekhar e colaboradores, em 1993, demonstraram que 

microinjeções de muscimol no HDM causaram efeito ansiolítico dose-dependente, e por sua vez, 

microinjeções de BMI nesta região induziram aumento do comportamento do tipo ansiedade, ambos 

em testes no LCE (Shekhar, 1993). Outros estudos também enfatizam que a região do HDM está 

envolvida no controle das respostas de ansiedade, mediada pelo tônus gabaérgico, já que o 

tratamento com seu agonista é capaz de controlar comportamento do tipo ansiedade, bem como de 

reduzir comportamento aversivos provocados por sua estimulação elétrica (Silveira e Graeff, 1988, 

1992). Além disso, foi demonstrado que o HDM recebe esparsas fibras oriundas da BMA (Petrovich, 

Risold e Swanson, 1996). Assim, sugerimos que a BMA envia projeções ao HDM, direta ou 

indiretamente, já que ao reforçarmos quimicamente a ativação da BMA, observou-se aumento de 
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atividade neuronal na região do HDM. Esse aumento possivelmente ocorreu pela potencialização 

da ação gabaérgica nesta região, resultando em comportamento ansiolítico entre pares de animais. 

Levando em consideração nossos dados apresentados acima, a mPOA poderia ser uma região 

mediadora entre a BMA e o HDM nesta situação. Já a inibição química da BMA não ter resultado 

em mudanças na atividade neuronal do HDM pode ser explicada, mais uma vez, pelo pequeno 

número amostral (n=3) obtido neste experimento (c-fos), já que ao ser inibida quimicamente, a BMA 

deixaria de enviar projeções para a mPOA, que por sua vez, deixaria de enviar projeções gabaérgicas 

para o HDM, resultando na resposta comportamental anxiogênica. 

Ainda sobre as respostas celulares obtidas em outras regiões a partir da BMA, 

observamos que na região da vlPAG não houve variação de atividade neuronal após os tratamentos 

na BMA, apesar da tendência de aumento de atividade neuronal nessa região após ativação química 

da BMA. A PAG é uma região que vem sendo vinculada ao substrato neural dos transtornos de 

ansiedade, porém ela não é uma região funcionalmente homogênea, já que suas sub-regiões podem 

induzir reações emocionais distintas (Vianna, Landeira-Fernandez e Brandão, 2001). Por exemplo, 

a dlPAG coordena respostas “ativas”, como fuga e respostas “passivas”, como congelamento, 

dependendo dos limiares de atividade neuronal a determinado estímulo. Já a vlPAG coordena 

somente respostas “passivas”, como hiporreatividade, independente dos limites de atividade 

neuronal (Assareh et al., 2016; Kim, E. J. et al., 2013). Estudos utilizando técnicas quimiogenéticas 

demonstraram que a inibição da vLPAG, por expressão seletiva de DREADD inibidor acoplado à 

proteína Gi (hM4Di), aumentou o comportamento do tipo ansiedade em testes de CA e claro-escuro 

(Lowery-Gionta et al., 2018). Além disso, estudos mostraram que a estimulação de receptores 

serotoninérgicos do tipo 1A(5-HT1A) e 2A(5-HT2A) presentes nesta região provocou uma 

diminuição da latência de esquiva para os braços abertos no LTE, em efeito ansiolítico (Paula 

Soares, de e Zangrossi, 2009). Sendo assim, sugerimos, caso a tendência dos resultados se confirme, 

que a BMA enviaria projeções a vlPAG, isso porque ao reforçarmos quimicamente a ativação da 

BMA, observou-se uma tendência de aumento de atividade neuronal na vlPAG, resultando em 

redução do comportamento do tipo ansiedade entre pares de animais. Já a inibição química da BMA 

não ter resultado em mudanças na atividade neuronal da vlPAG pode ser explicada novamente pelo 

pequeno número amostral (n=3) obtido neste experimento (c-fos), ou pelo fato da BMA poder atuar 
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em vias de ativação e inibição cerebrais independentes, envolvendo outras regiões para a indução 

da resposta comportamental ansiogênica entre pares de animais. 

Com o intuito de reforçar a nossa hipótese de que a BMA está sob constante ativação 

em condições fisiológicas normais, participando do controle das respostas do tipo ansiedade social, 

utilizamos técnicas de quimiogenética para reforçar a ativação desta região por expressão seletiva 

de DREADD ativador. Utilizamos dois tipos de DREADDs, AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry 

e AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine, ambos vetores virais sob controle do promotor 

CAMKII, o qual possui ação predominante em neurônios glutamatérgicos. Observamos que a 

ativação quimiogenética da BMA, após injeção intraperitoneal de CNO, nos animais do grupo Gq 

induziu uma redução do comportamento do tipo ansiedade, aumentando a duração, mas não a 

frequência, da IS. Este padrão de reposta também foi observado pela ativação química da BMA, por 

meio do bloqueio da ação gabaérgica nessa região (resultados discutidos acima). Já a ativação 

quimiogenética da BMA, após injeção intraperitoneal de CNO, nos animais do grupo Gs não 

apresentaram mudança no comportamento entre pares de animais. Esta diferença de resposta 

comportamental entre os DREADD-Gq e DREADDS-Gs pode ser explicada pela diferença de 

atuação na atividade de ganho celular entre esses 2 subtipos de proteínas G. A proteína Gq é 

responsável pela ativação da fosfolipase C, que participa da formação de segundos mensageiros, 

promovendo liberação brusca do íon cálcio intracelularmente, resultando em rápida despolarização 

da membrana e ativação celular (disparo neuronal), referida como “explosão celular” (Armbruster 

et al., 2007; Rogan e Roth, 2011). Diferentemente, a proteína Gs é responsável pela ativação da 

adenilato ciclase, enzima responsável pelo aumento nos níveis intracelulares de cAMP, acarretando 

em um aumento de pequeno grau de atividade constitutiva das células transfectadas (Guettier et al., 

2009; Zhu e Roth, 2015). Então o efeito ansiolítico entre pares de animais pode ter ocorrido somente 

após a ativação da BMA através da expressão do DREADD-Gq, pelo seu maior e mais rápido ganho 

de função celular que a proteína Gq induz, quando comparado à Gs. Além disso, pode-se observar 

visualmente que a expressão (Figura 27) do vetor viral AAV5-CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry na 

região da BMA foi mais efetiva e robusta do que o AAV5-CaMKII-hM3D(Gs)-IRES-mCitrine, o 

que também pode ter interferido na ausência de resposta comportamental do DREADD-Gs. Com 

esses resultados, reforçamos a nossa hipótese de que a BMA participa ativamente do controle das 

respostas do tipo ansiedade, já que a ativação de seus neurônios glutamatérgicos, através da 
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expressão do DREADD CaMKII-hM3D(Gq)-mCherry, induziu comportamento ansiolítico entre 

pares de animais. Apesar desses resultados, ambos, Gq e Gs, não alteraram os parâmetros 

comportamentais analisados no teste de CA, como distância total percorrida, velocidade média, 

episódios de congelamento, tempo gasto no centro e na periferia do aparato, entre outros. Como 

discutido anteriormente, todo modelo experimental é uma simplificação da realidade e sabe-se que 

cada um pode apresentar limitações, por isso torna-se importante avaliar o comportamento do tipo 

ansiedade em diferentes perspectivas. Porém, esta ausência de efeitos no CA, tanto por meio das 

inibições e ativações químicas da BMA, com agonistas e antagonistas gabaérgicos, respectivamente, 

quanto por meio da ativação de neurônios glutamatérgicos dessa região, por expressão seletiva de 

DREADD ativador, pode indicar que a BMA esteja mais envolvida no controle de respostas do tipo 

ansiedade voltadas ao comportamento social (TAS).  

Passados 3 dias dos testes comportamentais, ambos os animais Gq e Gs receberam a 

injeção i.p. de CNO e após 30 minutos foram submetidos ao estresse por contenção por 60 minutos. 

Lembrando mais uma vez que apenas os animais Gq, os quais receberam implantes de sonda 

telemétrica, passando a ser chamados de Gq(imp), tiveram o monitoramento dos parâmetros 

cardiovasculares durante o período de estresse. Observamos que a ativação viral dos neurônios 

glutamatérgicos da BMA, após injeção intraperitoneal de CNO, nos animais do grupo Gq reduziu 

os aumentos de FC, PA provocados pelo estresse por contenção. Além disso, esta ativação reduziu 

o aumento de temperatura a partir do 49˚ minuto de estresse. O estresse emocional (ou ambiental) 

foi inicialmente definido como um estado psicológico que aumenta a atividade simpática e a 

secreção de corticosteroide para preparar o corpo para enfrentar uma situação adversa (SELYE, 

1956; Washburn e Cannon, 2006). Agora ele é entendido por desencadear um conjunto de respostas 

autonômicas, endócrinas e comportamentais, críticas para que mamíferos enfrentem condições 

adversas na natureza (DiMicco et al., 2002). Sob diversos paradigmas de estresse (como, contenção 

– utilizado neste trabalho – , jato de ar, derrota social, troca de gaiola, manuseio e outros), animais 

mostram padrões de resposta autonômica (Vinkers et al., 2009) que são semelhantes aos seres 

humanos sob estresse psicológico (Oka, 2015). Dentre essas respostas estão o aumento de FC, de 

PA e a "hipertermia induzida por estresse", uma elevação da temperatura corporal central (Kataoka 

et al., 2014; Menezes, de et al., 2008; Ootsuka, Blessing e Nalivaiko, 2008). Sabe-se que diversos 
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núcleos encefálicos estão envolvidos na integração das respostas produzidas por diferentes tipos de 

estresse em ratos (Pacák e Palkovits, 2001).  

Em um estudo do nosso grupo de pesquisa, descrevemos as respostas 

cardiovasculares obtidas durante estresse social a partir da inibição e ativação de receptores 

gabaérgicos na região da BMA. Neste trabalho, demostramos que a inibição química da BMA, pela 

microinjeção de muscimol, altera os parâmetros cardiovasculares, aumentando PA e FC, e que sua 

ativação química, pela microinjeção bilateral de BMI, bloqueia os aumentos de PA e FC provocados 

pelo estresse social por rato intruso (Mesquita et al., 2016). Observamos então, que a ativação da 

BMA, tanto pela ativação viral dos neurônios glutamatérgicos, quanto pelo bloqueio da função 

gabaérgica, obtida pela microinjeção de um antagonista GABAA, foi capaz de bloquear os aumentos 

de FC e PA produzidos por estresse. Tais dados nos levam a sugerir que a BMA participa ativamente 

do controle, tanto das respostas do tipo ansiedade, quanto do controle cardiovascular durante 

situações de estresse. Além disso, sabe-se que durante situações de estresse, os aumentos que 

ocorrem na temperatura corporal facilitam o funcionamento do músculo cardíaco e esquelético 

(Banet, Hensel e Liebermann, 1978), enquanto que o aumento na temperatura cerebral pode ser 

importante para suas funções intrínsecas (Blessing, McAllen e McKinley, 2016). Estudos sugerem 

que os aumentos na temperatura cerebral podem facilitar as sinapses inexplícitas a processos 

cognitivos associados com a exploração do ambiente. Em um outro trabalho do nosso grupo de 

pesquisa, foi demostrado que animais controle expostos ao estresse social por rato intruso 

apresentaram, além de taquicardia, uma elevação na temperatura corporal (Reis, 2018). No presente 

estudo, a ativação da BMA não reduziu o aumento de temperatura corporal na maior parte do 

estresse, mas aproximadamente 10 minutos do término do mesmo, observou-se uma redução da 

temperatura. Sugerimos que pelo fato das respostas pressora e taquicárdica terem sido bloqueadas 

pela ativação da BMA, pode ter feito com que os valores de temperatura diminuíssem anteriormente 

ao observado nos animais controle, voltando aos valores basais mais rápido. Terminado o período 

de estresse, ambos os grupos de animais, Gq(imp) e Gs, foram expostos novamente aos testes 

comportamentais de CA e IS e não demonstraram nenhum tipo de mudança comportamental. Sendo 

assim, as respostas de inibição do comportamento do tipo ansiedade entre pares de animais, 

provocadas pela ativação quimiogenética dos neurônios glutamatérgicos através do DREADD Gq, 

após injeção intraperitoneal de CNO, não foi mais observada após 60 minutos de estresse por 
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contenção. O CNO, um metabólito da droga antipsicótica atípica clozapina (Armbruster et al., 

2007), parece ser farmacologicamente inerte em camundongos (Urban e Roth, 2014) e ratos 

(Ferguson et al., 2011, 2013) quando administrados nas doses recomendadas (geralmente 0,1 – 

3mg/Kg). Ele pode ser metabolizado por transformação reversa em clozapina e embora a taxa de 

metabolismo reverso seja baixa, deve-se ter cuidado para garantir que os efeitos colaterais 

semelhantes à clozapina (por exemplo, hipotensão e sedação) não ocorram, mantendo a dose tão 

baixa quanto possível (Roth, 2016). O CNO possui rápida penetração e distribuição do SNC e parece 

ter, pelo menos, 60 minutos de residência in vivo em ratos após administração intraperitoneal 

(Bender, Holschbach e Stöcklin, 1994). O fato de, após estresse, não observarmos mais uma resposta 

ansiolítica nos animais Gq pode ser explicado pelo tempo entre a injeção de CNO e o início da re-

exposição aos testes comportamentais, o qual foi de 1 hora e meia. 

Com todos os dados citados acima, sugerimos que a BMA participa ativamente, tanto 

do controle das respostas do tipo ansiedade social, quanto do controle cardiovascular e de 

temperatura durante situações de estresse. Partindo do pressuposto que mudanças autonômicas 

podem ser caracterizadas como causa ou efeito do comportamento do tipo ansiedade e dos nossos 

dados de ativação celular de outras regiões a partir da BMA, sugerimos a existência das seguintes 

conexões neurais: 

 

 
Figura 31: Diagrama esquemático das possíveis conexões envolvidas no controle do comportamento do tipo ansiedade 
social e estresse a partir da BMA. As setas contínuas representam projeções excitatórias glutamatérgicas e as setas 
tracejadas representam projeções inibitórias gabaérgicas. BMA: amígdala basomedial; BNST: núcleo do leito da estria 
terminal; HDM: hipotálamo dorsomedial; mPOA: área preóptica medial; vlPAG: coluna ventrolateral da substância 
cinzenta periaquedutal. (1 e 2 : Myers et al., 2014). 
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6 – CONCLUSÃO 

Estes resultados indicam que tanto a inibição química da ação gabaérgica, quanto a 

ativação quimiogenética da ação glutamatérgica de neurônios na região da BMA, são capazes de 

controlar as repostas comportamentais do tipo ansiedade social e os parâmetros cardiovasculares 

durante situações de estresse, exercendo influência nestas repostas por meio de conexões com 

regiões encefálicas também envolvidas em situações de defesa.  
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